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incheiat ast6zi, 12 noiembrie 2020, in $edinje ordinari a Consiliului Local
Taqca.

Prin adresa nr.7023106.11.2020 qi Dispozifia Primarului nr.95106.11.2020 al
fost convocali membrii Consiliului Local Taqca in Sedin[6 ordinar6, in ziua de 12
noiembrie 2020, de citre primarul comunei Tagca, prin grija secretarutui general al
comunei.

La $edinle sunt prezenli urmltorii consilieri:
l.Isepciuc Narciz-Dan, 2. Bogdan Vasile, 3. Ursu Claudiu, 4. Iosifescu
Cristian, 5. Ursache Mihai, 6. Dobog Gheorghe, 7.Jufuianu Augustin-Cristian,
S.Chiciu Vasile,9. ChiSor Margeta, 10. Jepeg-Bobescu Simion. I L Grama Ilie.
PrezenF fiind statutare, gedinla se declard deschis6.
La gedin{6 mai sunt prezenli: doamna primar, Ursache Daniela gi doamna
secretar general Rogu Elena.

Pentru inceput, doamna secretar general vine cu precizarea c6 unul din
punctele cu care vom veni la completarea ordinii de zi este, Proiect de hotdrAre

privind alegerea pregedintelui de qedinlS pentru $edintele Consiliului local al comunei
Tagca pentru
din anul 2020. Se supune la vot propunerea
doamnei secretar gi se aprobE in unanimitate. in acest sens, doamna secretar general le
spune domnilor consilieri sd facd propuneri pentru alegerea pregedintelui de qedinla qi
sI stabileascd qi durata. Domnul vicq:rimar propune ca alegerea preqedintelui de
qedinle sd fie pentru o {und de zile. Totodate, il propune pe domnul consilier Bogdan
Vasile ca preqedinte de Fdinrd pentru luna noiembrie 2020. Nemaifiind alte propuneri,
se supune la vot qi se aprobd propunerea domnului viceprimar cu l0 voturi pentru qi o
ablinere, a domnului consilier Bogdan Vasile.
I se dA cuvantul domnului consilier Bogdan Vasile, care preia conducerea
gedinfei ordinare.
Domnul preqedinte de qedinli prezintd proiectul ordinii de zi:
l. Proiect de hotir6re privind alegerea viceprimarului comunei Tagca, judegul

luna./lunile

Neamf - Iniliator - primar

-

Ursache Daniela.

2. Proiect de hotir6re privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele
domenii de activitate - Iniliator -

3. intrebiri

9i

pdmar

Ursache Daniela.

interpeliri,

4. Diverse.

ll

Nefiind obiecliuni, se supune la vot qi se aprobi ordinea de zi cu
voturi pentru.
Domnul preqedinte de ledinF intreabi daci sunt propuneri de completare
ale ordinii de zi.

Doamna primar, propune completarea ordinii de zi cu urm6toarele proiecte de

hotdriri:

l.Proiect de hotirdre privind alegerea preqedintelui de gedinli
pentru qedinlele Consiliului local al comunei Tagca pentru luna/lunile

2.

2020.
Proiect de hotdrdre privind alegerea comisiei de validare pentru numararea

voturilor.
Se supun la vot propunerile de completare ale

ordinii de zi qi se aprobi cu 1 I

voturi pentru.
inainte de a trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de 2i, doamna secretar
general face precizarea c6, in conformitate cu prevederile Ordonanfei de urgenfd a
Guvemului nr.5712019 privind Codul administrativ, cine are un interes personal in
problemele supuse dezbaterii qi votului de astdzi, are obligalia sA anunle la inceputul
qedinlei. Hoterarile adoptate cu nerespectarea acestor dispozilii legale sunt nule de
drept.

Av6nd in vedere necesitatea alegerii comisiei de validare, domnul pregedinte de
Sedint6, propune sd se dezbat6, mai int6i Proiectul de hotEr6re privind alegerea
comisiei de validare pentru numirarea voturilor, inifiat de doamna primar Ursache
Daniela. Iniliatorul proiectului vine cu detalii asupra acestuia. Domnul viceprimar
propune ca din Comisia de validare, sA face parte domnii consilieri; Ursache Mihai,
Iosifescu Cristian gi Doboq Gheorghe. Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot gi se

aprobi cu 1l voturi pentru.
Domnul preqedinte de qedinfi. prezinti punctul 1 de pe ordinea de zi, Proiect de
hotirAre privind alegerea viceprimarului comunei Taqca, judelul Neamf, iniliat de
doamla primar,Ursache Daniela. I se d6 cuv6ntul inigiatorului proiectului, care vine cu
o serie de lEmuriri, respectiv modul cum o sd procedeze domnii consilieri, cu
respectarea legislaliei in vigoare, la alegerea viceprimarului. Totodate, dumneaei
precizeaz\, ce, votarea se va face prin vot secret, iar comisia de validare va numira
voturile Ei va intocmi un proces-verbal de constatare a rezultatului votirii, pe care il
vor inmAna doamnei secretar general. Doamna pdmar ii invita pe domnii consilieri sd
facd propuneri. Domnul consilier Isepciuc Narciz-Dan il propune pe domnul DoboE
Gheorghe. Doamna primar intreabi dacd mai sunt $i alte propuneri. Domlul consilier
Bogdan VasiJe il propune pe domnul Chiciu Vasile. Doamna primar intreabd daci mai
sunt propuneri. Nemaifiind alte propuneri, se trece la votare, in cabine de vot separate,
iar voturile se introduc intr-o um6, special amenajati. Comisia de validare num6r6
voturile, pe care le inmaneaze pregedintelui de qedinld. Domnul preqedinte de gedinld,
anunte rezultatul votului, dup6 cum urmeaze: pentru domnul consilier Doboq
Gheorghe 5 voturi pentru, iar pentru domnul consilier Chiciu Vasile 6 voturi pentru.
Se constatS astfel, cd domnul consilier Chiciu Vasile va ocupa funcfia de
Viceprimar in mandatul 2020-2024.

in

continuare, domnul pregedinte de fedintd prezinti Proiectul de hotdrdre privind

constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, al cArui

inifiator este doamna primar, Ursache Daniela. Iniliatorul proiectului, vine cu o serie
de lamuriri asupra acestuia. Domnul consilier Bogdan Vasile face propuneri pentru
comisiile de specialitate. dupa cum urmeaza:

I.

Pentru comisia

nr.l, respectiv Comisia pentru programe de dezvoltare

economico-sociala, buget, fi nanfe, administrarea domeriiului public si
privat al comunei, agricultura, gospodirie comunala, protecfia
mediului, servicii si comerf,
1. Bogdan Vasile - PSD
2. Ursache Mihai - PSD
3. Isepciuc Narciz-Dan - PNL
4. Grama Ilie - AIDE
5. Juluianu Augustin-Cristian - PRO ROMANIA
II. Pentru comisia nr.2, respectiv Comisia p€ntru invitlmant, sinltate, familie,
cultura, culte, proteciie sociala, protectie copii, activitifi sportive, turism
si de agrement,
I. fepeg-Bobescu Simion
2. Iosifescu Cristian
3. Chigor Margeta
IILPentru comisia nr.3, respectiv Comisia pentru administrafie publica locala,
juridica, disciplina, aplrarea ordinii si linigtii publice, a drepturilor
cetatenilor,
L Chiciu Vasile

2. Doboq Gheorghe
3. Ursu Claudiu.
Doamna primar intreaba dac6 mai sunt propuneri. Nemaifiind alte propuneri, se trece
la vot. Propunerea domnului consilier Bogdan Vasile, se aprobd cu 1 I voturi pentru.

in continuare, se intrunege fiecare comisie, in parte pentru stabilirea funcliilor pe care
aceitia le vor deline, in cadrul comisiilor. Domnul pregedinte de gedinfd anunfi felul
cum s-au stabilit funcfiile in cadrul comisiei nr.1:

l.
2.
3.
4.
5.

- PSD - preqedinte
Ursache Mihai PSD - membru
Isepciuc Narciz-Dan - PNL- membru
Bogdan Vasile

Ilie

ALDE- membru
Jufuianu Augustin-Cristian - PRO ROMANIA- secretar
Domnul consilier Jepeq-Bobescu Simion anunli felul cum s-au stabilit funcliile in
Grama

cadrul comisiei nr.2:

1.

fepeg-Bobescu Simion - preqedinte

:&

2.
3.

Iosifescu Cristian - secretar
Chigor Margeta- membru

Domnul consilier Chiciu Vasile anun;6 felul cum s-au stabilit funcriile in cadrul
comisiei nr.3:
Chiciu Vasile - preqedinte
Dobog Gheorghe - secretar
Ursu Claudiu - membru
Domnul pregedinte de qedinp intreabi dac6 mai sunt gi alte intrebiri sau
interpel6ri.
Nemaifiind alte probleme, qedinla se declard inchisS, drept care am incheiat
prezentul proces-verbal, care va fi afifat la sediul Primdriei comunei Tagca qi pe site-ul

l.
2.
3.

wwtv.comunatasca.ro.

ixrocurr,

PRESEDINTE DE SEDINTA,
BOG

Secretar General UAT Tagca
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