NR.670l05 .02.2020

PROCES _ VERBAL

incheiat astdzi,3l ianuarie 2020,in qedinld ordinard a Consiliului Local Tagca.
Prin adresa nr. 351123.01.2020 qi Dispozifia Primarului nr.l0l23.Ol.2O2O au fost
convocati membrii Consiliului Local Taqca in qedinla ordinard, in ziua de 31 ianuarie
2020, de cltre primarul comunei Tasca, prin grija secretarului general al comunei.

La ;edinfa anterioard s-a stabilit ca preqedinte de ;edin{[ sd fie domnul consilier

Butunoi Dumitru, acesta fiind prezent.
La gedin{I sunt prezenfi urmdtorii consilieri:
l.Doboq Gheorghe, 2. Isepciuc Narciz-Dan, 3. Chiqor Margeta, 4. Budac5 Marcel,
5. Ursache Mihai, 6.Jepeq-Bobescu Simion, 7.Ursu Claudiu, 8. Chiciu Vasile. 9. Butunoi
Dumitru. I 0. Grama Ilie.
Lipse;te domnul consilier Bogdan Vasile.
Prezen\a fiind statutard, qedin{a se declard deschisd.
La qedinfi mai sunt prezenfi: doamna primar, Ursache Daniela, doamna secretar

general Roqu Elena, doamna Dandu Florentina, consilier in cadrul compartimentului
financiar-contabil gi domnul Gudula Ionu{ Daniel, consilier achiziyii publice din aparatul
de specialitate al primarului.

Doamna secretar general di curs citirii procesului verbal de la qedinta anterioarl,
respectiv qedinfa extraordinard-de indatd a Consiliului Local Taqca din ziua de 28
ianuarie 2020. Nefiind obiecfiuni, se supune la vot procesul verbal de la sedinfa
anterioard qi se aprobd cu 9 voturi pentru qi o ab{inere, a domnului consilier Dobos
Gheorghe, intrucdt acesta a lipsit la acea qedinfd.

2.
3.
4.
5.

Domnul preqedinte de qedinfd prezintd ordinea de zi:
1. Proiect de hotdrdre privind aprobarea organigramei qi statului de funcfii al
aparatului de specialitate al primarului comunei Tasca, al instituliilor qi serviciilor
publice din subordinea Consiliului Local, pentru anil 2020 - Iniliator - primar
Ursache Daniela.
Proiect de hotdrdre privind aprobarea planului de ac{iuni si lucrdri de interes local pe
anul 2020, ce vor fi executate de cdtre beneficiarii de ajutor social, conform Legii
nr.4161200l, modificatd si completatd - Ini{iator - primar - Ursache Daniela.
Proiect de hotdrAre privind aprobarea cuantumului plAfii pentru persoanele din comuna
Tasca, care sunt internate in Centrul Medical CeahlSu - Iniliator - primar
- Ursache
Daniela.
Proiect de hotdrdre privind acordarea unor ajutoare de urgen{d - Iniliator - primar
Ursache Daniela.
Proiect de hotdrdre privind stabilirea salariile debazd pentru funcliile publice locale,
pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Tasca, judeful Neam!, pentru institufiile qi serviciile publice din subordinea
Consiliului local al comunei Tagca, judeful Neamj, incep6nd cu data de 01 .01.2020.
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6. Cereri.
7.
8.

intrebdri qi interpelari.
Diverse.

Nefiind obiecfiuni, se supune la vot qi se aprobd ordine a de zi cu 10 voturi
pentru.

Domnul preqedinte de qedinfa intreabd dacd sunt propuneri de completare

ale

ordinii de zi.
Doamna primar propune completarea ordinii de zi, cu urmdtoarele puncte:
1.
1. Proiect de hotdrdre privind modificarea qi completarea HCL TaEca nr.99ll3.I2.20lg
pentru stabilirea impozitelor gi taxelor locale, precum qi a taxelor speciale pentru anul
2020.

2. Proiect de hotdr6re
Tasca, judeful Neam{.

privind

organizarea unui eveniment cultural-artistic

in comuna

3' Proiect de hotdrdre privind insuqirea raportului de evaluare qi aprobarea vdnzdrii f6r6
licitalie publica a terenului aparfindnd domeniului privat al comunei Tasca, in suprafafl de
22664 mP mP, aferent constructiei proprietate personald, comuna Tasca, judeful Neamf, prin
exercitarea dreptului de preemp{iune de c6tre SC TCE Compil Impex SRL.
Se supun cele trei propuneri de completare ale ordinii de
voturi pentru.

zi si se aproba cu 10

inainte de a trece la primul punct de pe ordinea de zi, doamna secretar general face
precizarea Qd, in conformitate cu prevederile Ordonan{ei de urgenld a Guvernului
nt.5712019 privind Codul administrativ, cine are un interes personal in problemele supuse
dezbaterii qi votului de astdzi, are obliga{ia sd anunte la inceputul qedin}ei. Hotlrdrile
adoptate cu nerespectarea acestor dispozifii legale sunt nule de drept.
Domnul preqedinte de qedin{a prezintd. punctul de pe ordinea de zi, Proiect de
hotirdre privind aprobarea organigramei qi statului de func{ii al aparatului de specialitate

I

al primarului comunei

Tasca, al instituliilor qi serviciilor publice din subordinea
Consiliului Local, pentru anul 2020, al cdrui initriator este doamna primar, Ursache
Daniela. Doamna primar prezintd, detalii asupra acestui proiect de pe ordinea de zi.
Urmeazd, o serie de discufii, dup5 care, comisiile de specialitate acord[ aviz favorabil, se
supune la vot qi se aprobi cu 10 voturi pentru.
Punctul nr.2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotdr6re privind aprobarea planului
de acfiuni si lucrlri de interes local pe anul2020, ce vor fi executate de cdtre beneficiarii
de ajutor social, conform Legii nr.4l6l200l, modificatd si completatd, inifiat de cltre
doamna primar Ursache Daniela este prezentat de domnul consilier Butunoi Dumitru. Se
poartd discufii pe aceastd tem6. Doamna primar prezintd, o serie de ldmuriri. Comisiile de
specialitate acordi aviz favorabil, dup[ care se supune la vot qi se aprobl cu 10 voturi
pentru.
in continuare domnul consilier Butunoi Dumitru prezintd,punctul 3 de pe ordinea
de zi, proiect de hotdrdre privind aprobarea cuantumului plAfii pentru persoanele din
comuna Tasca, care sunt internate in Centrul Medical Ceahl6u, al cf,rui initiator este
doamna primar Ursache Daniela. Iniliatorul proiectului prezintd, detalii la acest proiect.
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Urmeazd' o serie de disculii. Comisiile de specialitate acordd avizfavorabil, dup6 care,
se
supune la vot qi se aprobl cu 10 voturi pentru.

Domnul pre;edinte de qedinfS prezintd, punctul 4 de pe ordinea de zi, proiect de
hotdrdre privind acordarea unor ajutoare de urgen{a, inifiat de doamna primar, Ursache
Daniela. Doamna secretar general prezintd, cererea domnului Flueraqu foan, locuitor al
comunei Tasca, prin care solicit[ acordarea unui ajutor de urgen{d, necesar pentru
achizifionarea unor materiale pentru construirea gardului de imprejmuire a proprietdlii
personale, distrus in urma calamitdfilor naturale. Se poartd discu{ii asupra cererii. Domnul
viceprimar propune alocarea sumei de 500 lei. Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot
propunerea domnului viceprimar si se aprobr cu 10 voturi pentru.
in continuare doamna secretar general prezintd, cererea doamnei fepeq-Bobu
Argentina, locuitor al comunei Tasca, prin care solicitd acordarea unui ajutor de urgenf6,
necesar pentru refacerea locuin{ei, distruse de concubin. Se poartd discufii asupra cererii.
Doamna consilier Chiqor Margeta propune acord.area unui ajutor, in sumd de 500 lei.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot propunerea doamnei consilier, Chigor Margeta
qi se aprobi cu 9 voturi pentru qi o ab(inere, a domnului consilier
Jepeq-Bobescu
Simion.
$edinfa ordinard a Consiliului Local Taqca continud cu prezen tarea punctului 5
de pe ordinea de zi, Proiect de hotdr6re privind stabilirea salariile debazd,pentru funcfiile

publice locale, pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Tasca, judelul Neamf, pentru instituliile qi serviciile publice din
subordinea Consiliului local al comunei Taqca, jude{ul Neamf, incep6nd cu data de
01.01.2020, ini{iat de doamna primar Ursache Daniela este prezentat de domnul consilier
Butunoi Dumitru. Doamna primar prezintd, detalii asupra acestui proiect de pe ordinea de
zi. Urmeazd o serie de discu{ii pe aceastd temd. Comisiile de specialitate acor dd, aviz
favorabil, dupd care se supune la vot si se aprobi cu 8 voturi pentru qi 2 ab(ineri a
domnilor consilieri Isepciuc Narciz-Dan qi Grama Ilie.
Doamna primar, prezintd, in continuare Proiectul de hotdr6re privind modificarea
;i
completarea HCL Ta;ca nr.98/13 .12.2019 pentru stabilirea impozitelor gi taxelor locale,
precum qi a taxelor speciale pentru anul2020, proiect ce vine in completarea ordinii de
zi. Doamna primar prezintd, detalii asupra acestui proiect. Intervine doamna Ro;u Elena,
secretarul general al comunei Tasca, care prezintd o serie de lSmuriri asupra acestui proiect
de pe ordinea de zi. Urmeazd discufii pe aceastd temd. Comisiile de specialitate acordd
aviz favorabil, dupd care se supune la vot qi se aprobd cu 10 voturi pentru.
in continuare doamna primar prezintd, Proiectul de hotir6re privind organizarea unei
activitafi cultural-artistice in comuna Taqca, judelul Neamf, proiect ce vine in completarea
ordinii de zi. Totodata prezintd. detalii asupra acestui proiect, respectiv organizarea ,,
Balului gospodarilor ". Se poartd o serie de discufii pe aceastd tem6. Domnul consilier
Budacd Marcel propune alocarea sumei de 25.000 lei. Ncrnuitiind propLrncri. sc slrl"xrnc la
r,ot si se lprobli ctr l() r rtlrrri pcnlt-u.
l)oitnrtit pt'inrir' lrlcziriiir i)i'oice lLrl dc lioturarc privind insugirea raportului de evaluare
qi aprobare a vinzdrii fEra licitalie publicd a terenului apar{in6nd domeniului privat al comunei

il,-

yr4

Tasca,

in

suprafa{a de 22664 mp mp, aferent construcfiei proprietate personald, comuna
Tasca, jude{ul Neam}, prin exercitarea dreptului de preempliune de cdtre SC TCE
Compil
Impex SRL. Doamna primar prezintd, detalii asupra proiectului. Totodatt d precizeazd, faptti ca
TCE indeplineqte condifiile in ceea ce priveste yanzarea. lJrmeaza o serie de disculii p.
aceastd temS' Domnul consilier Budacd Marcel propune ca preful de vdnzare sd fie de
5,5
euro/mp. Nemaifiind alte propuneri se supune la vot propunerea domnului consilier Budacd
Marcel qi se aprobd cu 10 voturi pentru. Comisiile de specialitate acord d aviz favorabil, dupa

care se supune la vot propiectul de hotdrdre anterior menfionat si se aprobd
pentru.

cu

10 voturi

Domnul preqedinte de qedinfd, intreabi dacd mai sunt intrebf,ri sau interpellri.
Nemaifiind alte intrebdri sau interpel5ri, se stabileqte ca preqedinte pentru urmdtoarea
qedinld sd fie domnul consilier Chiqor Margeta.
Nemaifiind alte probleme, qedin{a se declard inchisd, drept care am incheiat prezentul
proces-verbal. Prezentul Proces-verbal va fi afiqat astdzi 05.02.2020 la sediul Primlriei

comunei TaEca qi pe site-ul www.comunatasca.ro.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
BU'fLTNOI DUMITRU

iNrocmrr,
Secretar General UAT Taqca
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