
PROCES _ VERBAL

incheiat astdzi, 12 murtie 2020, tn Sedinld ordinard a Consiliului Local

TaSca.

Prin adresa nr. 1582/06.03.2020 ;i Dispozilia Primarului nr.45/06.03.2020

aufost convocali membrii Consiliului Local Ta;ca in;edinfd ordinard, tn ziua de 12

martie 2020, de cdtre primarul comunei Ta;ca, prin grija secretarului general al
comunei.

La Sedinla anterioard s-a stabilit ca pre;edinte de Sedinld sd fie domnul

consilier Grama llie, acestafiind prezent.

La Sedinld sunt prezenli urmdtorii consilieri:

l.DoboS Gheorghe,2. Gramallie., j. Chi;or Margeta, 4. Budacd Marcel,5.
(Jrsache Mihai, 6.lepe;-Bobescu Simion, 7.(Jrsu Claudiu, 8. Bogdan Vasile,

9.Chiciu Vasile, 10. Butunoi Dumitru.

Lipse;te domnul consilier Isepciuc Narciz-Dan.

Prezenlafiind statutard, qedinla se declard deschisd.

La Sedinld mai sunt prezenli: doamna primar, Ursache Daniela, doamna

secretar general Ro;u Elena, doamna Dandu Florentina, consilier tn cadrul

compartimentului financiar-contabil, doamna losifescu Aurelia, cetdlean al comunei

TaSca.

Doamna secretar general dd curs citirii procesului verbal de la Sedinla
anterioard, respectiv Sedinla extraordinard-de indatd a Consiliului Local TaEca din

ziua de 14 februarie 2020. Nefiind obiecliuni, se supune la vot procesul verbal de la

;edinfa anterioard ;i se aprobd cu l0 voturi.

Domnul pre;edinte de ;edinld prezintd ordinea de zi:
1. Proiect de hotdrdre privind tnsu;irea ;i aprobarea rezultatului reevaludrii

terenurilor ;i construcliilor din domeniul public qi privat al comunei Ta;ca,

judelul Neaml- Iniliator - primar - Ursache Daniela.

2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

actualizali, dupd tncheierea contractelor de achizilie, aferenli lucrdrilor
tehnico-edilitare ;i a sistematizdrii verticale, pentru realizarea obiectivului de

investilii ,,ConstrLtire bloc Ct+P+38*M -un tronson 24 locuinle pentru tineri

destinate inchirierii, strada Lt. Vasile Mitru, comuna Ta;ca, judelul Neom|" -

Iniliator - primar - Ursache Danielq.

3. Proiect de hotdrdre privind asigurarea fondurilor necesare investiliei

defalcate pe surse de finanlare, aferente lucrdrilor tehnico-edilitore Si a
sistematizdrii verticale, pentru realizarea obiectivului de investilii ,,Construire
bloc CI+P+3E+M -un tronson 24 locuin{e pentru tineri destinate tnchirierii,
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strada Lt. Vasile Mitru, comune TaSca, judelul Neaml" - Iniliator - primar -
Ursache Daniela.

4. Proiect de hotdrdre privind constituirea comisiei speciale pentru tntocmirea

inventarului bunurilor care alcdtuiesc domeniul public al comunei ToSca,

judelul Neaml - Iniliator - primar - (Jrsache Daniela.

5. Proiect de hotdrdre privind emiterea acordului pentru ocuparea temporara

a unor suprafeye de teren din domeniul public al comunei TaSca tn vederea

executarii lucrarilor de ,,bransament gaze naturale presiune redusd" - Iniliator -
primar - (Jrsache Daniela.

6. Proiect de hotdrdre Privind acordarea unui ajutor de urgenld - Iniliator -
primar - (Jrsache Daniela.

7. Cereri.

B. intrebdri Si interpeldri.
9. Diverse.

It{efiind obiecliuni, se supune la vot ;i se aprobd ordinea de zi cu 10

voturi pentru.

Domnul presedinte de ;edinld tntreabd dacd sunt propuneri de completare

ale ordinii de zi. Doamna primar propune completarea ordinii de zi, cu urmdtoarele

puncte:

1. Proiect de hotdrdre privind aprobarea incheierii unui contract de asistentd

juridicd si reprezentare in instanld cu cabinet de avocat, pentru dosarul
nr.2293/103/2019 - Iniliator - primar - (Jrsache Daniela.

2. Proiect de hotdrdre privind tnsu;irea Proiectului Tehnic ;i aprobarea

indicatorilor tehnico-economici actualizali, dupd incheierea contractelor de

achizilie, pentru realizarea obiectivului "Schimbare de destinalie extindere

cdmin cultural, par{ial construit tn Centru comunitar multifunclional P+ I, din

comuna Ta;ca, judelul lt{eam! pe teritoriul Microregiunii Gal Ceahldu" -
Iniliator - primar - [Jrsache Daniela.

3. Proiect de hotdrdre privind asigurarea fondurilor necesqre investiliei

defalcate pe surse de finanyare pentru realizarea obiectivului de investilii
"Schimbare de destinalie extindere cdmin cultural, parlial construit tn Centru

comunitar multifunclional P+ l, din comuna TaSca, judelul Neam! pe teritoriul
Microregiunii Gal Ceahldu", - Iniliator - primar - Ursache Daniela.

4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea tnchirierii, prin licitalie publicd, a

trupului de pdsune din punctul ,,SMIDA", a/lat in domeniul public al comunei

TaSca, judelul l,{eaml - Iniliator - primar - (Jrsache Daniela.

5. Proiect de hotdrdre pentru modificarea;i completarea HCL Ta;ca

nr. I I din j1.01.2020 privind tnsuEirea raportului de evaluare Si aprobarea

vdnzdrii frrd licitalie publicd a terenului aparlindnd domeniului privat al comunei
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Ta;ca, in suprafayd de 22.664 mp, aferent construcliilor proprietate personald, situat tn

zona industriald, sat Ta;ca, comuna Tascajudelul Neaml, prin exercitarea dreptului de

preempliune de cdtre SC TC COMPIL IMPEX SRL - initiator primar, Ursache Daniela.

6. Prezentarea Raportului Primarului pentru anul 2019.

Se supune la vot propunerea doamnei primar de completare a ordinii de zi, cu

cele 6 puncte, men{ionate anterior ;i se aprobd cu 10 voturi pentru.

inainte de a trece la primul punct de pe ordinea de zi, doamna secretar

general face precizorea cd, tn conformitate cu prevederile Ordonanlei de urgenld a

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cine are un interes personal in

problemele supuse dezbaterii ;i votului de astdzi, are obligalia sd anunle la inceputul

;edinlei. Hotdrdrile adoptate cu nerespectarea acestor dispozilii legale sunt nule de

drept.

Domnul preSedinte de ;edinld prezintd punctul I de pe ordinea de zi, Proiect

de hotdrdre privind insu;irea ;i aprobareo rezultatului reevaludrii terenurilor Si

construcliilor din domeniul public ;i privat al comunei Ta;ca, judelul Neaml, al cdrui

iniliator este doamna primar, (Jrsache Daniela. Iniliatorul proiectului prezintd

detalii osupra acestui punct de pe ordinea de zi. Doamna contabil Dandu Florentina

vine cu ldmuriri asupra proiectului. (Jrmeazd o serie de disculii, asupra proiectului,

dupd care, comisiile de specialitate acordd aviz favorabil, se supune la vot Si se

aprobd proiectul nr. 7 de pe ordinea de zi cu 10 voturi pentru.

Punctul nr.2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotdrdre privind aprobarea

indicatorilor tehnico-economici actualizali, dupd tncheierea contractelor de

achiziyie, aferen{i lucrdrilor tehnico-edilitare ;i a sistematizdrii verticale, pentru

realizarea obiectivului de investilii ,,Construire bloc Ct+P+3E*M -un tronson 24

locuinle pentru tineri, iniliat de cdtre doamna primar Ursache Daniela este prezentat

de domnul consilier Grama llie. Doamna primor prezintd detalii asupra proiectului.

Se poartd disculii pe aceastd temd, comisiile de specialitate acordd aviz favorabil,
dupd care se supune lavot;i se aprobd cu 10 voturi pentru.

Domnul pre;edinte de ;edinld, prezintd tn continuare punctul 3 de pe ordinea

de zi, Proiect de hotdrdre privind asigurarea fondurilor necesare investiliei defalcate

pe surse de finanlare, aferente lucrdrilor tehnico-edilitare ;i a sistematizdrii

verticale, pentru realizarea obiectivului de investilii ,,Constrotire bloc Ct+P+3E+M -

un tronson 24 locuinle pentru tineri destinate tnchirierii, strada Lt. Vasile Mitru,

comuna Ta;ca, judeyul l{eaml"- proiect iniliat de doamna primar tJrsache Daniela.

Doamna primar prezintd detalii asupra acestui proiect. (Jrmeazd disculii pe aceastd

temd. Comisiile de specialitate acordd aviz favorabil, dupd care se supune la vot Si

se aprobd cu 10 voturi pentru.
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$edinla ordinard a Consiliului Local Ta;ca, continud cu prezentarea

punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotdrdre privind constituirea comisiei

speciale pentru tntocmirea inventarului bunurilor care alcdtuiesc domeniul public al

comunei Ta;ca, jude{ul lt]zam!, al cdrui iniliator este doamna primar Ursache

Daniela. Doamna secretar general precizeazd faptul cd, intruct doua persoane din

aceastd comisie au plecat din cadrul instituliei, respectiv doamna Dorina ldpuc,
care q iesit la pensie anticipatd, respectiv doamna VerdeS Anca-Raluca, care q

plecat prin transfer la Primdria Bicaz este necesar sd actualizdm componenla

Comisiei speciale pentru tntocmirea inventarului bunurilor care alcdtuiesc domeniul

public al comunei Ta;ca, se poartd discu{ii. Comisiile de specialitate acordd aviz

favorabil, dupd care se supune la vot ;i se oprobd cu 10 voturi pentru.

Domnul pre;edinte de ;edinld prezintd punctul 5 de pe ordinea de zi, Proiect

de hotdrdre privind emiterea acordului pentru ocuparea temporara a unor suprafe;e

de teren din domeniul public al comunei Ta;ca, tn vederea executarii lucrarilor de

,,bran;ament gaze naturale presiune redusd" . Iniliatorul proiectului prezintd detalii

asupra proiectului. Respectiv faptul cd domnul Barb-Ciorbea Mihai solicitd aviz la

HCL pentru ocuparea temporard a unei suprafele de teren din domeniul public al

comunei TaSca, tn vederea realizarea lucrdrii ,,bran;ament gaze naturale presiune

redusd" . (Jrmeazd o serie de disculii, dupd care se supune la vot cerereq domnului

Barb- Ciorbea Mihai;i se aprobd cu l0 voturi pentru. Doamna primar ii informeazd

pe domnii consilieri cd ulterior datei de transmitere a documentelor cdtre

dumnealor, s-a primit ;i inregistrat in cadrul instituliei o altd cerere a unui locuitor

din comund, respectiv a doamnei Gliga Dorina-Tamqra, prin care solicitd aviz la

HCL pentru ocuparea temporard a unei suprafeye de teren din domeniul public al

comunei Ta;ca, in vederea realizarea lucrdrii ,,bran;ament gaze naturale presiune

redusd" .Totodatd le cere acordul dezbaterii acestei cereri. Domnii consilieri sunt de

acord cu dezbaterea cererii tn aceastd ;edinld. Se supune la vot cerereq doamnei

Gliga Dorina-Tamara Si se aprobd cu l0 voturi pentru. Comisiile de specialitate

acordd aviz favorabil, dupd care se supune la vot proiectrul de hotdrdre anterior

menlionat ;i se aprobd cu 10 voturi pentru.

in continuare, domnul consilier Grama Ilie prezintd punctul 6 de pe ordinea de

zi, Proiect de hotdrdre privind acordarea unui ajutor de urgenld, iniliat de doamna

primar (Jrsache Daniela. Iniliatorul proiectului prezintd detalii, respectiv faptul cd

numitul Airinei llie, cetdlean al comunei TaSca, a decedat la data de 22.02.2020,

conform Certificatului de Deces seria Dl1, nr.161324, iar acesta nu are rude. Drept

tffmore, de toatd procedura privind inhumarea a.cestuia s-a ocupat compartimentul

asistenld sociald din cadrul Primdriei comunei Ta;ca, respectiv doamna Corijescu

Nina Cezarina, consilier tn cadrul acestui compartiment. Astfel este necesar sd

aprobdm un ajutor financiar, tn vederea acoperirii cheltuielilor cu inmormdntarea
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numitului Airinei llie, cheltuieli ce vor fi probate cu documente justificative. Se

poartd o serie de disculii pe aceastd temd. Domnul consilier lepe;-Bobescu Simion

propune acordarea sumei de 1200 lei. Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot

propunerea domnului consilier lepe;-Bobescu Simion ;i se aprobd cu l0 voturi

pentru. comisiile de specialitate acordd aviz favorabil, apoi se supune la vot

proiectul nr.6 de pe ordinea de zi ;i se aprobd cu 10 voturi penlru.

Domnul consilier Gruma Ilie prezintd Proiectul de hotdrdre privind
aprobarea tncheierii unui contract de asistentd juridicd si reprezentare fn instanld

cu cabinet de avocat, pentru dosarul nr.2293/103/2019, al cdrui initiator este

doamna primar, (Jrsache Daniela ;i care vine in completarea ordinii de zi. I se dd

cuvdntul iniliatorului proiectului, core prezintd detalii asupra acestuia. (Jrmeazd o

serie de disculii. Domnul consilier Bogdan Vasile propune omhnarea acestui

proiect pentru o ;edinld ulterioard. Se supune la vot propunerea domnului consilier

Bogdan Vasile ;i se aprobd cu l0 voturi pentru.

in continltare, domnul pre;edinte de ;edinyd prezintd Proiectul de hotdrdre

privind tnsuEirea Proiectului Tehnic ;i oprobarea indicatorilor tehnico-economici

actuulizuli, dupd tncheierea contractelor de achizilie, pentru realizarea obiectivului

"schimbare de destinalie extindere cdmin cultural, parlial construit tn Centru

comunitur multifunclional P+1, din comunu Ta;cu, judelul Neaml pe teritoriul
Microregiunii Gal Ceahldu", al cdrui initiator este doamna primar, (Jrsache

Daniela qi care vine in completarea ordinii de zi. Doamna primar prezintd o serie de

ldmuriri asupra proiectului. Se poartd discuYii, dupd care comisiile de specialitate

acordd avizfavorabil, se supune lavot;i se aprobd cu 10 voturipentru.
Domnul consilier Grama llie prezintd Proiectul de hotdrdre privind

asigurarea fondurilor necesare investiliei defulcate pe surse de /inanlore pentru

realizarea obiectivului de investilii "schimbure de destinalie extindere cdmin

cultaral, parlial construit tn Centru comunitur multifunclional P+l, din comuna

Ta;ca, judelul Neoml pe teritoriul Microregiunii Gal Ceuhldr,t", iniliat de doamna

primar, (Jrsache Daniela qi care vine tn completareu ordinii de zi. Iniliatorul
proiectului prezintd detalii asupra acestuia. Se poartd disculii, comisiile de

specialitate acordd aviz favorabil, dupd care se supune la vot Ei se aprobd cu 10

voturi pentru.
in continuare, domnul pre;edinte de Sedinld prezintd Proiectul de hofirhre

privind aprobarea inchirierii, prin licitalie publicd, a trupului de pd;une din

punctul ,,SMIDA", a/lat in domeniul public al comunei TaEca, judelul Neuml, al

cdrui initiator este doamna primar, Llrsache Daniela ;i care vine tn completarea

ordinii de zi. Ini{iatorul proiectului vine cu ldmuriri Si detalii asupra proiectului.
(Jrmeazd o serie de disculii pe aceastd temd. Domnul consilier Butunoi Dunciftu

propune ca durata tnchirierii sdfie pe 10 oni. Se supune la vot propunerea domnului
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consilier Butunoi Dumitru ;i se aprobd cu l0 voturi pentru. Doamna secretar

general ti informeazd pe domnii consilieri faptul cd, tntrucdt s - a aprobat ca durata

lnchirierii sd fie de 10 an| conform legislaliei in vigoare, nu va mai exista

posibilitate de prelungire a contractului de tnchiriere. Doamna primar le prezintd

domnilor consilieri cum se realizeazd calculul prelului de pornile al licitaliei, in

vederea tnchirierii trupurilor de pd;une, conform legii. Se poartd in continuare

discu{ii. Doamna primar precizeazd faptul cd, potrivit calculului efectuat, reiese cd

prelul minim de pornire al licitaliei este de 140 lei/ha, respectiv 29 euro/ha

Doamna primar intreabd dacd sunt propuneri. Domnul consilier [Jrsu Claudiu

propune, ca prelul de pornire al licitalie sd fie cel prezentat de doamna primar,

respectiv 140 lei/hu (29 euro/ha). I''lemaifiind alte propuneri, se supune la vot

propunerea domnului consilier (Jrsu Claudiu Si se aprobd cu l0 voturi. Doamna

primar le solicitd domnilor consilieri sd facd propuneri pentru desemnarea unui

membru tn Comisia de licitalie. Doamna consilier Chi;or Margeta tl propune pe

domnul consilier (Jrsu Claudiu. Nemaifiind alte propuneri se supune la vot Si se

aprobd cu l0 voturi pentru. Domnul consilier Budacd Marcel tl propune pe domnul

consilier Dobos, Gheorghe sd fie membru supleant din partea Consiliului Local, in

comisia de licita{ie. Doamna primar precizeazd faptul cd din comisia de licitalie vor

mai face parte: domnul viceprimar, Chiciu Vasile, doamna secretar general, RoSu

Elena, domnul Gudula lonul-Daniel, consilier tn cadrul compartimentului achizilii

publice ,si un reprezentant al Agenliei I'{alionale de Administrare Fiscald. i,
continuare doamna primar prezintd in detaliu articolele din proiectul de hotdrdre, pe

care le supune la vot ;i se aprobd in unanimitate. Comisiile de specialitate acordd

aviz favorabil, dupd care se supune la vot proiectul ce vine tn completarea ordinii de

zi;i se aprobd cu l0 voturi pentru.

Domnul consilier Grama llie prezintd Proiectul de hotdrhre pentru

motlfficarea ;i completurea HCL Ta;ca nr. 11 din 31.01.2020 privind insuSirea

raportului de evaluare ;i aprobarea vdnzdrii fird licita{ie publicd a terenului

aparlinand domeniului privat al comunei Ta;ca, tn suprdayd de 22.664 mp, aferent

construcliilor proprietate personald, situat tn zono industriald, sat Ta;ca, coml,tna

Ta;cajudelul lt{eaml, prin exercitarea dreptului de preempliune de cdtre SC TC

COMPIL IMPEX,SRZ , iniliat de doamna primar (Irsache Daniela Si care vine n

completareu ordinii de zi, I se dd cuvdntul doamnei primar, care prezintd o serie de

ldmuriri asupro acestui proiect. Se poartd discuYii ctsupra proiectului. Domnul

consilier Bogdan Vasile propune ca plata sd se facd tn cinci tran;e, respectiv in cinci

luni consecutive. Se supune la vot propunerea domnului consilier Bogdan Vasile ;i
se aprobd tn unanimitate. Comisiile de specialitate acordd aviz fovorabil, dupd care

se supune la vot ;i se aprobii cu 10 voturi pentru.
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in continuare, doamna primar le prezintd domnilor consilieri Raportul

primarului pentru anul 2019. Se poartd disculii pe aceastd temd.

Domnul pre;edinte de ;edinld prezintd cerereo domnului losifescu

Constantin, locuitor al comunei Ta;ca, prin care solicitd reziliereu contractului de

concesiune nr.832/2006 tncheiat cu Primdria Ta;ca, pentru suprafaya de 832 mp. Se

poartd disculii asupra cererii, dupd care se supune la vot ;i se aprobd cu 10 voturi

pentru.
Domnul pre;edinte de ;edinld prezintd cererea domnului Cojocaru Giorgian,

locuitor al comunei Ta;ca, prin care solicitd arendarea suprafeyei de 832 mp teren,

care a fost concesionat de bunicul sdu losifescu Constantin Si la care acesta a

renunlat. Se poartd disculii asupra cererii, dupd care se supune la vot Si se aprobd

cu 10 voturi pentru.
Domnul pre;edinte de ;edinld, intreabd dacd mai sunt intrebdri sau

interpeldri. Nemaifiind alte intrebdri sau interpeldri, se stabileSte ca pre;edinte

pentru urmdtoarea ;edinld sdfie domnul consilier Isepciuc Narciz- Dan.

It{emaifiind alte probleme, ;edinla se declard tnchisd, drept care am lncheiat

prezentul proces-verbal. Prezentul Proces-verbal va fi afi;at astdzi 17.03.2020 la

sediul Primdriei comunei Ta;ca $i pe site-ul www.comunatasca.ro.

iNrocutr,
Secretar General UAT TaSca
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