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10 februarie 2020, in qedinld ordinard a consiliului Local

Prin adresa nr.
convocali membrii

'3

.2020 qi Dispozi{ia primarului nr. 12123 .01.2020 au fost
iliului Local Taqca in qedinld ordinard, in ziuade 10 februarie
2020, de cdtre primarul
unei Ta;ca, prin grija secretarului general al comunei.
La qedinfa an
6 s-a stabilit ca preqedinte de gedinla s[ fie doamna consilier
Chiqor Margeta,
fiind prezentd,.
La gedinld sunt p
urmdtorii consilieri:
1

.01

l.Doboq Gheo

, 2. Isepciuc Narciz-Dan, 3. ChiEor Margeta, 4. Budacd
Marcel, 5. Ursache Mi ri, 6.Jepeq-Bobescu simion,
7.ursu claudiu, g. Bogdan vasile,
9.Chiciu Vasile, 10. B unoi Dumitru, 1 1. Grama Ilie.
Prezenla fiind
utard, gedinla se declard deschisd.
La Eedinfd

secretar general
compartimentului fi
compartimentului i
resurse umane, doam
Corijescu Nina-Cezari
relalii cu publicul,
Alexandru, referent reg
publice, domnul Babdtd
primarului comunei Ta
domnul Bejan Sandu,
referent la Cdminul C
Gheorghitd qi Diaconu
director al $colii Gimn
cetifeni ai comunei T
Ursu Mihai, domnul pal
Doamna sec

i

sunt prezenli: doamna primar, ursache Daniela, doamna
Elena, doamna Dandu Florentina, consilier in cadrur
iar-contabil, doamna Butunoi Elena, referent in cadrul
ite qi taxe, doamna Anghelufd carmen-D amela, consilier
Luca Diana Nicoleta, consilier programe europene, doamna

consilier asistenld sociald, doamna crelu Iuliana, consilier
ul Asaftei Gabriel, consilier Impozite gi taxe, domnul Son
strul agricol, domnul Gudula Ionu{-Daniel, consilier achizilii
vasile, administrator de pdqune, din aparatul de specialitate al
a, domnul Grasu Nicu-Daniel, qef serviciu situafii de urgen{E,
lministrator la SC Termo Serv Tasca, doamn a zakarias otilia,
ltural Taqca. sunt prezenli qi preolii parohi: caia Ddnutumitru, dar gi doamna Bdrsan - Son Gabriela-Mdddlina,
iale ,,vasile Mitru" Tasca. Totodatd sunt prezenli urmdtorii
Ei
: domnul Drdgoi Dumitru, domnul Babdtd costel, domnul
u Ioan, domnul ciubotariu Gheorghe
Ei domnul Gdina Mihai.
general da curs citirii procesului verbal de la
Eedin{a
anterioard, respectiv sedi
!a ordinard a consiliului Local Taqca din ziuade 31 ianuarie
2020. Nefiind obiectiu , se supune la vot procesul verbal de
la qedin{a anterioard Ei se
aprobd cu i 0 voturi pen
qi o ablinere, a domnului consilier Bogdan vasile, intrucdt
acesta nu a participat la
a Eedinfd.
Doamna p

1. Proiect de ho
comunei TaEca

edinte de qedinla prezintd ordinea d,e zi:
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
anul 2020, a estimirilor pe anii 2021-2023 qi a listei de

investi{ii pentru
2. Proiect de h
bugetul de venituri gi

3. intrebdri
4. Diverse.

gi int

Nefiind ob
pentru.
Domnul preqed
ordinii de zi. Doamna
privind aprobarea Bu

ul 2020- Iniliator - primar -

Ursache Daniela.

privind alocarea qi detalierea cheltuielilor aprobate din

heltuieli cdtre culte - Ini{iator - primar

- Ursache Daniela,

l6ri.

uni, se supune la vot Ei se aprob6 ordinea de zi cu l1 voturi

qedinld intreabS dacd sunt propuneri de completare ale
mar propune completarea ordinii de zi, cu proiect de hotdrAre
ului de venituri qi cheltuieli al SC Termoserv Tasca
de

pentru anu|2020.
Se supune la
aprobd cu 11 voturi

inainte de

propunerea doamnei primar de completare a ordinii de zi qi

a

face precizarea cd, in
nr.5712019 privind C

supuse dezbaterii si v
Hotdr6rile adoptate cu

Domnul preqedi
hot6r6re privind apro
2020, a estim[rilor pe

iniliator este doamna
acestui proiect de pe
Doamna contabil Dan
Domnul consilier Bog
Deasemeni, preotul pa
unui hidrant in satul N
al serviciului voluntar
necesarul de hidran{i,
Urmeazd o serie de di
acordi aviz favorabil,
zi cu 11 voturi pentru.

Punctul nr.2

d

detalierea cheltuielilor a

cdtre doamna primar

se

la primul punct de pe ordinea de zi, doamna secretar general
nformitate au prevederile ordonantei de urgenlr a Guvernului
ul administrativ, cine are un interes personal in problemele
ului de astdzi, are obligalia sd anunle la inceputul qedin{ei.
spectarea acestor dispozilii legale sunt nule de drept.
te de Eedinfd prezintd punctul I de pe ordinea de zi, proiect de
bugetului de venituri qi cheltuieli al comunei Taqca pe anul
nii 2021-2023;i a listei de investifii pentru anul 2020, al cdrui
imar, [Jrsache Daniela. Doamna primar prezintd" detalii asupra
inea de zi, respectiv lista de investilii pentru anul zo2o.
u Florentina vine cu o serie de l[muriri asupra proiectului.
vasile propune achizifionarea de hidranfi pentru toate satele.
, al parohiei ,,sf. Spiridon" Neagra, solicitd achizilionarea
gra. Doamna primar ii spune domnului Grasu Nicu-Daniel, sef
ntru situalii de urgenfd s6 facd un referat, in care sE cuprindd
in vederea inilierii unui proiect de hot6rdre in acest sens.
!ii, asupra proiectului, dupd care, comisiile de specialitate
supune la vot Ei se aprobi proiectul nr. I de pe ordinea de

pe ordinea de zi, Proiect de hotdrare privind alocarea qi
bate din bugetul de venituri qi cheltuieli cdtre culte iniliat de
rsache Daniela este prezentat de doamna consilier Chisor

Margeta. Se poartd disc lii pe aceastd tem6. Doamna primar propune alocarea sumei
de
70 mii lei pentru fiec
dintre cele trei parohii din comund. Totodatd doamna primar
prectzeazd faptul cd,
oritar anul acesta este qi finalizarea lucrdrilor de la parohia

fr+z

,,Schimbarea la Fatd" a$ca. comisiile de specialitate acord6 aviz favorabil,
dupi care
se supune la vot Ei se a
I cu 11 voturi pentru.
Doamna pre$edi te de qedin{6, prezinta in continuare proiectul

de hot[rare
privind aprobarea B etului de venituri qi cheltuieri ar
sc Termoserv Tasca
pentru anul 2020, p iect iniliat de doamna primar ursache
Daniela $i care vine in
completarea ordinii
zi. Doamna primar prezintd detalii asupra acestui proiect.
Urmeazd, discufii pe
temd. Domnul consilier lepeq-Bobescu Simion propune
amAnarea acestui proi t pentru o qedinld ulterioar[.
se supune la vot propunerea

domnului consilier T,
Bobescu simion;i se aprobd cu 6 voturi pentru qi 5 ablineri.
Doamna primar ii informeazd pe domnii consilieri c6 ulterior
datei de transmitere
a documentelor cdtre d
s-au
primit
qi inregistrat in cadrul instituliei un numdr
,
de 3 cereri ale locuitori
din comunS. Totodatd le cere acordul dezbaterii lor. Domnii
cclnsilieri sunt de acord u dezbaterea cererilor in aceastd sedintd.
Doamna
qedinte de Eedinfd prezintd cererea domnului Focga vasile,
locuitor al comunei Ta , prin care solicitd aprobarea unei suprafele
10 mp, situat in
zona centru Tasca. Se
5 discufii asupra cererii. Domnur consilier Bogdan vasile
propune am6narea cere ii pentru o qedin![ ulterioard, pentru
oblinerea unor clarificdri
referitoare la teren. Se pune la vot propunerea domnului consilier
Bogdan vasile qi se
aprobd in unanimitate.

In continuare, do
preqedinte de gedinld, prezintd cererea domnului Budacr
T. Dumitru, locuitor a comunei TaEca, prin care solicitd rczirierea contractului
de
arendd nr.I 101.06.2017 ncheiat cu Comuna TaEca, pentru suprafala
de 52g mp. Se
poarti disculii asupra
rii, dup6 care, se supune la vot qi se aprobi cu 11 voturi
pentru.

$edin(a ordinard a

onsiliului Local Tasca, continui cu prezentareacererii
domnului Giini T. Mi ai, locuitor al comunei Taqca, prin care solicitd
arendarea
suprafelei de 528 mp, t n situat in zona Taqca -vale, sat Tagca,
comuna Tasca, care a
fost arendat domnului udac5 T. Dumitru, acesta din urmd renunlAnd
la el. Se poartd
disculii asupra cererii, d
care se supune la vot qi se aprobi cu 11 voturi pentru.
Doamna preqedi ;e de gedinld prezintd,, in continuare cererea unui num
dr d,e 32
cetiteni din satul Ham
ia, comuna Tasca, prin care solicitd construirea unui pod peste
p6r6ul Hamzoaia) care
asigure legdtura intre strada Speranfei qi strada Releului.
Totodatd solicit6 repar
drumului pe strada Releului, prin pietruire qi asfaltare
Ei
construirea unei rigole
sd, capteze apa ce se scurge pe suprafala acestuia, fapt ce
deteriorea zd anual starea drumului, frcdndu-l impractic abil
atdt pe timpul iernii , din
cauza ghefii, cdt qi in
ul anotimpurilor, cdnd se acumuleazd, cantiteti mari de ap[
Ei
noroi pe suprafafa carosa i15 a drumului pe albia pdraului, av6nd in vedere faptul
Ei
c6
nu existd altd cale de ces, care sd asigure accesul cdtre proprieti(ile acestora. Se

',ry1

poart6 o serie de discu
demersurilor.

asupra cererii, dupa care se aprobS

in unanimitate,

inceperea

Domnul pre$ed te de qedin![, intreabl dacd, mar
sunt intrebdri sau interpeldri.
Nemaifiind alte in
i sau interpelSri, se stabileqte ca pregedinte pentru urmdtoarea
qedinld sd fie domnul
ilier Doboq Gheorghe.
Nemaifiind alte
bleme, qedinla se declard inchis6, drept eare am incheiat
prezentul proces-verbal Prezentul Proces-verbal
va fi afiqat astdzi 12.02.2020 la sediul
Primdriei comunei Tr
$i pe site-ul www.comunatasca.ro.
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