
PROCES _ VF:RBAI-

incheiat asrdzi, 28 mai 2020, in sedinld ordinard o dmti
Prin adresa nr.3244/22.05.2020 Si Dispozilia Primarului nr.6Z/22.05 2020 au

fost conyocqli membrii Consiliului Local TaSca in Sedinyd ordinard, in ziua de 2g
moi 2020, de cdtre primarul comunei Taqca, prin grijq secretarului general al
comunei.

La $edinta anterioard s-o stabilit cq pre;edinte de Sedin1d sd Jie domnul
consilier Ursache Mihqi, acesta f.ind prezenl.

La Sedinld sunt prezenli urmdtorii consilieri:
l.lsepciuc Narciz-Dan,2. Grama llie., 3. ChiSor Margeta, 4. Budacd Marcel,

5 Ursache Mihai, 6. DoboS Gheorghe, 7.Ursu Claudiu, L Bogclan Vasile, g.Chiciu
Vasile. l0 Butunoi Dumitru

Domnul consilier lepeS-Bobescu Simion s-q anunlat cd intdrzie
Prezenla.fiind statutard, Sedinla se declard deschisd.
La Sedinld mai sunt prezenli; doamna primar, (Jrsache Daniela, doamna

secretar general RoSu Elena, doamna Dandu Florentina, consilier in cadrul
compartimentului financiar-contabil," doamna Crelu luliana, consilier relalii cu
publicul din aparatul de specialitate al primarului $i urmdtorii cetdleni qi comunei
I.a;co Dobo; ,4lexandru, DoboS Varvara, Apetrei Dumitru, Meruyd Victoria, Beian
Constantin, Bejan Dumitru, Son Vesile, Boatcd Petru qiApetrei Dumitru.

Doamna secretar general Qd curs citirii procesului verbal de lq $edinta
anterioard, respectiv $edinla extraordinard de indatd a Consiliului Local Tapca din
ziua de 18 mai 2020. Nefiind obiecliuni, se supune la vot procesul yerbal de lq
sedinta anterioard Si se aprobd cu l0 voturi pentru

Domnul preqedinte de Sedinsd prezintd ordinea de zi;
l. Proiect de hotdrdre privind aprobarea inyestiliei ,, Exlindere si modernizsre
sistem de iluminal stradal pe raza IJAT Ta$s', - tniliator - primar - (Jrsache

Danielct.

2. Proiect de hotdrdre privind acordareq unor ajutoare de urgen[d - lni[iator -
primar UrsacheDaniela.
3 Cereri.

4. intrebdri Si interpeldri
5. Diyerse

Intervine doamna primar, care precizeazd cd retrage punctul I de pe ordinea
de zi, in yederea obyinerii unor clarificdri, dar urmeazd sd-l supund dezbaterii intr-
o Sedin1d ulterioard.
Nefiind obiecyiuni, se supune lq vot ,i se aprobd ordinea de zi cu l0 voturi penlru
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Domnul preSedinte de ;edinyd intreabd dacd sunt propuneri de completare
ale ordinii de zi. Doamna primar propune completarea ordinii de zi, cu urmdloarele
puncte.

L Proiect de hotdrdre privind aprobarea implementdrii proiectului ,,lnstalalii
de dezin/ectare ti dezinseclie pentru strada progresului, in sat Ta$cs,
comuna Ta;ca, judeyul Neamt", in cadrul p.N.D.R. 2014_2020- Iniliator _

primar UrsacheDaniela.
2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea implementdrii proiectului

,,lnstolalii de dezinfectare $i dezinseclie pentru strado Ceahldului, in sat
Netgra, comuna Taqca, judeyul Neam1", in cadrul p N.D.R 2014_2020 _

lniliator - primar Ursache Daniela.
3 Proiect de hotdrdre privind aprobarea implementdrii proiectului

,,lnstalalii de dezinfectare Si dezinseclie pentru strada IJnirii, in sat Ticos_
llooret, comuna TaSca, judelul Neamy", in cqdrul p N D.R. 2014_2020 _

Iniliqtor - primqr - [Jrsache Daniela.
4 Proiect de hotdrdre privind aprobarea implementdrii proiectului nlnstula{ii

de dezinfectare ;i dezinseclie pentru strada I Decembrie l9lg, in sU
Homzouia, comuna TaSca, judeSul Neaml',, in cadrul p.N.D R. 20I4-2020_
Intliqtor - primar Ursache Deniela.

5. Proiect de hotdrdre pri nd modificarea HCL Taqca nr. l2 /10.02.2020
privind aprobarea bugetului de venituri Si cheltuieli al comunei Ta;ca pe
anul 2020, o estimdrilor pe anii 2021-2023 Si a listei de investilii pentru
qnul 2020-
lni[iator - primer Ursache Daniela

Se supune la yot propunerea doamnei primar de complelare a ordinii de Zi, cu
cele 5 puncte ii se aprobd cu l0 voluri penlru.

inainte de a trece la primul punct de pe orclinea de zi, cloamna secretctr
general face precizarea cd, in conformilate cu prevederile Ordonanlei de urgenyd a
Guvernului nr.57/2019 priyind Codul administrativ, cine are un interes personal in
problemele supuse dezbaterii $i yotului de astdzi, are obligatia sd anunle lq inceputul
$edinlei. IlofirArile adoptate cu nerespectarea acestor dispozilii legale sunt nule cle
drept.

in continuare se trece la dezbaterea punclelor de pe ordinea de zi. punclul
nr.l de pe ordinea de zi, fi.ind retrus de cdtre iniliatorul acestuia, se trece la
urmdtorul punct. Astfel domnul preqedinte de Sedinld prezintd punctul 2 cle pe
ordinea de zi, Proiect de hotdrdre privind acordareo unor ajutocre de urgenld,
initiat de doamna primar Ursache Daniela. Se prezintd cereres domnului losifescu
Conslonlin, locuilor al comunei TaSca, prin cqre solicitd qcordarea unui ajutor cle
urgentd, pentru rezolvarea unor probleme de sdndlate. Se poqrtd disculii asupra
cererii Doamna prinqr propune acordarea sunei de 650 lei. Nemaifiincl alte
propuneri, se supune la vot Si se aprobd cu l0 voturi pentru. in contintnre, doamna
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primar prezintd cererea domnului Ga$por Gheorghe, locuitor al comunei Ta$ct, prin
care solicitd (tcordareq unui ajutor de urgenld, necesqr pentru plata chiriei cdtre
Direclia Silvica Neam1, Ocolul Silvic Bicaz, a locuinfei, in core trdie;te, impreund cu
concubina Si cei 5 copii minori, pe care ti are in intrelinere, aydnd yenituri mici. Se
poartd discutii asupra cererii. Doamna primar propune suma de 2261 lei, suma care
acoperd plata chiriei pdnd la sfdrSitul qnului 2020. Se supune la vot pyspunsys,
doamnei primar Si se aprobd cu l0 voturi pentru. Comisiile de specialitate acordd
aviz .favorctbil, dupd care se supune la vot ii se aprobd proieclul nr.2 de pe ordinea
de zi, cu l0 voluri penlru

La sedinld iSi./itce prezenla ii domnul consilier fepeS-Bobescu Simion
$edin1a ordinard e Consiliului Local TaSca continud cu proiectele, ce yin in
completarea ordinii de zi

Domnul pre;edinte de qedinld. prezintd Proiectul de hotdrdre privincl
aprobarea implementdrii proiectului ,,lnstalalii de dezinfectare $i dezinseclie pentru
strada Progresului, in sol Ttsct, comuna TaSca, judelul Neamt", in cedruLp N.D.R
2014-2020, al cdrui initiqtor este doamna primqr (Jrsache Daniela Si cqre vine in
completarea ordinii de zi. I se dd cuvdntul inilicttorului proiectului, care vine cu o
serie de ldmuriri. Se poartd disculii pe aceastd temd. Conisiile de specialitare
acordd aviz.favorabil, dupd care se supune lq yot $i se oprobd cu I l.

in continuare, domnul preSedinte de SeelinSd prezintd ptoiectul de hotdrlire
privind aprobarea implementdrii prqiectului ,,lnstalalii de dezinfectare Si dezinsec1ie
pentru slmd Ce ldului, in sat Neogrd, comuna T'asca,.judetul Neamy", in caclrul
P.N.D.R. 2014-2020, al cd.rui iniliotor este doctmna primar [Jrsache Daniela Si care
vine in completarea ordinii de zi. I se dd cuvdntul iniliatorului proiectului, cctre
prezintd detalii asupra proiectului. Se poartd disculii pe oceastd temd. Comisiile de
specialitate acordd avizfavorabil, dupd care se supune le vot;i se oprobd cu t l.

Domnul pre;edinte de Sedinld. prezintd proiectul de hotdrdre privind
aprobarea implementdrii proiectului ,,lnstalalii de dezinfectare $i dezinseclie pentru
slrfldq Unirii, in sat Tico;-Floarea, comuna TaSca, judelul Neam1", in cadrul
P.N.D.R 2014-2020, al cdrui iniliator este doamna primar (Jrsache Daniela si care
vine in completarea ordinii de zi. I se dd. cuv1ntul initiatorului proiectului, care yine
cu o serie de ldmuriri Se poartd disculii pe aceostd temd. Comisiile cle specialitqte
acordd a z.favora bil, dupd care se supune la vot ; i se aprobd cu I l.

Domnul consilier Ursache Mihai prezintd proieclul de hotdrdre privind
aprobarea implenentdrii ,,Instqlqtii de dezinfectare $i dezinseclie pentru strudo I
Decembrie 1918, in sal Htmzonia, comuna TaSca, jud.e1ul Neaml,', in cadrul
P N.D.R. 2014-2020, al cdrui iniliator este doamna primar (Jrsache Daniela ;i care
vine in completarea ordinii de zi. I se dd cuydntul iniliatorului proiectului, care
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prezintd detalii ctsupro acestuiq. Se poartd disculii pe aceastd temd. Comisiile de
specialitate acordd atiz.favorabil, dupd care se supune la vot Si se aprohd cu I I.

$edinya onlinord a Consiliului Local Ta;ct continud cu prezenlareo
Proieclului de hotdrdre privind modificarea HCL Ttpco nr. l2 /10.02,2020 prit,ind
aprobarea bugetului de venituri;i chehuieli ol comunei Ta;ca pe anul 2020, a
estimdrilor pe qnii 2021-2023 Sialisteide investilii pentru anul 2020, proiect iniliat
de doamna primar Ursache Daniela;i care vine in completarea ordinii de zi.
lnitiqtorul proiectului prezintd detalii osupra proiectului. Se poartd disculii Doamna
primar propune modificarea numdrului burselor gcolare pentru semestrul al Il leq al
anului Scolar 2019-2020, urmare solicitdrii $colii Gimnazictle Vasile Mitru Tasca
Datoritd stdrii de urgenld instituitd pe teritoriul Romdniei, Consiliul de
Administrqtie al $colii TaSca a stqbilit ca prioritar in alocarea burselor scolare, sd

lie persoanele vulnerabile, respectiv sd se acorde mqi multe burse sociale. (Jrmeazd

o serie de disculii pe qceastd temd, dupd. care Comisiile de specialitate acordd ayiz

favorabil, se supune la vot ;i se aprobd cu I1 voturi pentru- -
Domnul pre;edinte de ;edinld prezintd cererea domnului consilier lepeq-

Bohescu Simion, prin care solicitd tumpdrarea unei suprafele de teren, situate in
imediqla apropriere a terenului proprietate personald, din zona TaSca-Vale, sat
TaSca, comuna Taqca. Doamna primar spune cd se poate face vdnzare clirectd,
intrucdt domnul lepe;-Bobescu Simion benefi.ciazd de drept de preempfiune, intrucdt
pe terenul respectiy se alld o construclie, proprietote personald a acestuia
Dumneaei, propune inceperet demersurilor tn yederea vdnzdrii ( cadastru, evalu.tre,
etc). Se.\upune la vot propunerea doamnei primar $i se oprobd cu I0 voluri pentru ;i
o abTinere a domnului consilier fepeS-Bobescu Simion, neavdnd drept de vot

in continuqre, cloamna primar prezintd cererea domnului Apetrei Dumitru, in
calitqte de pre$edinte al Asocialiei crescdtorilor de animale Mdgura Ta;ca, prin
care fitce pldngere asupra familiei Dobo; Alexandru, care q concesionat alte pdsuni
de la primdria TaSca Si care il tulburd, intrdnd cu animalele pe terenul concesionat
de el, de la primdria Ta;ca. in acest sens domnul Apetrei Dumitru spune cd d rAmos

Jdrd pd;une si nu moi are unde pdsuna cu cele 230 de oi, solicitdnd astfel, luarea
unor decizii in acesl sens. Pentru inceput i se dd cuvdntul doamnei primar, care
spune, cd se vede neyoitd sd reia discu\ia care s-a mai tot purtqt in ultimele sedinye
ale Consiliului l,ocol, refbritoare la pdsunea din Smidd Totodatd indeamnd cele
doud pdrli €i pe cetdlenii din comund, suslindtori ai qcestoro, la caln, toleranyd Ei
bund inlelegere. Dumneaei, ti invitd pe fiecare dintre cele doud pdrli aflqte in
conllict, sd-Si spund punctul de vedere. Iar dacd nu se va ajunge la o inyelegere, o sd

.fie anulat ctclul aditional, care s-a incheiat, datoritd stdrii de urgenld, pentru
prelungirea concesiunii pentru trupul de pdsune ,,Smida", urmdnd ca aceastd
pdsune sd fie pdsunatd de ambele asociasii, in mod egal, cu rdndul, iqr t(Na de



pdiunat se vq pldti in egald mdsurd de cele doud pdrli, cu chitanld la casieria
primdriei comunei TaSca. Doamna primor solicitd cetdtenilor din comund, care au o

problemii de ridicat, sd ia cuyAntul, dar in mod civilizat Domnul Apetrei
Dumitru se pldnge cd domnul DoboS Alexandru intrd frecyent cu animalele sale pe
trupurile de pdsune concesionate de el, mqi mult, cd qcesta din urmd are un numdr
mare de cdini, core i-au atacat cAinii lui, chiar omordndu-i unul dintre aceStia

Domnul DoboS Alexandru solicitd, ca o comisiei de la primdrie, sd se prezinte
la.fata locului pentru q constata numdrul de animale Si de cdini. Toloclatd spune cd
are pre multe animale ;i nu i ajunge pdsunea. lntervine doqmna Meruld Victoriq,
care spune cd domnul Dobot; Alexandru a introt cu oile in tarind la data de 15
septembrie, incdlcdnd termenul legal.

Doamna primar spune cd a intocmit o situalie , asupro suprafeSei terenurilor
concesionate de cdtre cele doud asocialii $i asupra qnimalelor delinute de acestea gi,

potrivit incdrcdturii lq hectar $i suprafetelor de[inute, conform legii, ar mai tncdpea
animale pe.tcele trupuri de pd;une. Totodatd dumneaei le reaminte$te celor doud
asocialii, cd potriyit legii prioritate pe trupurile de pdsune (tu, in ordine, Onimalele
asocialiei, qnimalele cetdlenilor din comund Si mai apoi animale aduse din alte
localitdti, pentru a asigura incdrcdtw.a optimd la hectar. Domnul Bejqn Dumitru ;i
domnul Bejan Constantin il aa,zd pe domnul DoboS Alexandru cd aduce animale
din elte localitiili. Urmeazd disculii aprinse pe aceostd temd, din partea ambelor
tabere. Domnul DoboS Alexandru solicitd, din nou ca la fasa locului sd se prezinte o
comisie de la primdrie, care sd veriJice efectivele de animale. lntervine domnul
pre$edinte de Sedinyd, care stobile$te linistea ;i ordinea tn sala de SedinSd Si care
solicitd colegilor, consilieri locali sd facd propuneri concrete pentru rezolvarea
silualiei create. Interyine doamna primar, core solicitd domnilor consilieri sit
gdseascd solulii

Domnul consilier Isepciuc Narciz - Dan propune sd rdmdnd valabild
prelungirea contractului de la trupul de pd;une ,,Smida" , banii pe subvenyia Apia,
sd-i iq concesionarul acestuia, plata concesiunii sd Jie Jdcutd tot de ocesta, iqr in
ceea ce prive{te pd$unatul, acesta sd fie Jdcut de ambele asocialii, respectiv o zi $i o
zi Domnul consilier lJutunoi Dumitru precizeazd.faptul cd aceeasi disculie s-a purtqt
;i intr-o sedin{d anterioqrd Si susline cele prezentote de domnul consilier Isepciuc
Narciz-Dan.

Domnul consilier Bogdan Vasile propune sd rdmdnd valabild decizia luatd de
Consiliul Local, in tedinla anterioard, respectiv prelungirea contractului de
concesiune de la trupul de pdsune ,,Smida", cu actualul concesionar, dqtoritd
;/dptului cd nu s-a mai putut orgqnizo licilalie, urmare stdrii de urgentd instituite pe
leriloriul RomAniei, urmdnd ca pdnd in luna martie a onului viitor sd Jie scoasd la
licitayie publicd, cu strigare lqr de toqte obligaliile ;i drepturile sd beneficieze doar
asociatia cu care s-aficut prelungireo contractului. Se voteazd prin yot secrel cele

+



doud prctpuneri lJrmare a numdrdrii voturilor, rezultd urmdtoarele:
propunerea domnului consilier Isepciuc Narciz Dan - 5 voturi penlru, iar
propunerea domnului consilier Bogdan V($ile - 6 voluri penlru. Se stabile$re ca
propunerea domnului consilier Bogdan Vasile sd se pund in aplicare.

Domnul pre$edinte de SedinSd tntreabd dacd mai sunt $i ctlte intrebdri sau
inlerpeldri Nematfiind alte intrebd.ri sau interpeldri, se stabileSte ca pre;edinte
pentru urmdtoarea Sedinld sdfi donnul consilier Ursu Claudiu.

Nemaifiind alte problene, Eedinla se declard inchisd, drept cqre am tncheiqt
prezentul proces-verbal, care va fi afiqat la sediul primdriei comunei Ta;ca Si pe
Sile-ul www comunatasca ro.

PRE$EDINI'E DE $EDINT4,
URSACHE MIHAI
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INTOCMIT,
Secretar General UAT TaSca
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