
rcor,:

incheiat astizi, 16 noiembrie 2020, in gedinJd extraordinar[ a Consiliului
Local Tagca.

Prin adresa nr.7l36/11.11.2020 qi Dispozifia Primarului nr.97111.11.2020 au

fost convocafi membrii Consiliului Local Tagca in ;edinfi extraordinari, in ziua de

16 noiembrie 2020, de citre primarul comunei Tagca, prin gdja secretarului general

al comunei.

Prin HCL Taqca nr.81/12.11.2020 s-a stabilit ca preqedinte de qedinfi pentru
luna noiembrie a anului 2020, si fie domnul consilier Bogdan Vasile, acesta fiind
prezeri.

La gedinp sunt prezen(i urmitorii consilieri:
l.lsepciuc Narciz - Dan,2. Bogdan Vasile, 3. Ursu Claudiu,4. Ursache Mihai,
5. Doboq Gheorghe, 6.losifescu Cristian, T.Chiciu Vasile, 8. Chiqor Margeta,

9. Grama Ilie, 10. Jepeq-Bobescu Simion, I 1, Tufuianu Augustin-Cristian.
Pre2enta fiind statutar6, $edinta se declarE deschisE.

La qedinld mai sunt prezenfi: doamna primar, Ursache Daniela, doamna

secretar general Roqu Elena, doamna Dandu Florentina, consilier in cadrul

compartimentului financiar-contabil, doamna Butunoi Elena, referent in cadrul

compartimentului impozite qi taxe, doamna Anghelufd Carmen-Daniela, consilier in
cadrul compartimentului resurse umane qi salarizare, domnul Son Alexandu, referent

in cadrul compartimentului registrul 4gricol.
Domnul preqedinte de gedin;6 di curs citirii procesului verbal de la;edinfa

anterioare, respectiv $edinfa ordinari a Consiliului Local Taqca din data de 12

noiembrie 2020. Nefiind obiecfiuni, se supune la vot procesul verbal de la Eedinfa
anterioar6 gi se aprobi cu 1l voturi pentru.

Domnul preqedinte de qedinli prezintd ordinea de zi:
l. Proiect de hotdrdre pentru modificarea HCL Taqca nr.104/13.12.2019 privind

aprobarea structurii relelei qcolare, din comuna Tagca, pentru anul qcolar 2020-

2021- Iniliator - primar - Ursache Daniela.

2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea unor sume pentru acordarea ajutoarelor

de incdlzire a locuinfei, in perioada I noiembrie 2020 - 3l martie 2021-
Iniliator - primar - Ursache Daniela.

3. Proiect de hotir6re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economrcr

obiectivului de investifii " Extindere qi eficientizare energetici a sistemului

iluminat stradal pe raza UAT Tagca" - Iniliator - primar - Ursache Daniela.

4. Proiect de hotE-rare privind aprobarea organigramei gi statului de func1ii

aparatului de specialitate al primarului comunei Tagca, al instituliilor

al

de

al
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serviciilor publice din subordinea Consiliului Local in anul 2020 - lniliatot -
primar - Ursache Daniela.

5. Proiect de hotdr6re cu privire la incheierea unui Acord de partene at intre
comunele Ta$ca, Bicazu Ardelean, Bicaz-Chei $i DEmuc, in vederea depunerii unui
proiect in cadrul Programului Operalional Infrastructud Mare 2014 - 2020, Axa
Prioritard 8 Sisteme inteligente ;i sustenabile de transport al energiei electrice fi
gazelor naturale, Obiectivul specific 8.2 Cresterea gradului de interconectare a
Sistemului Nalional de Transport a gazelor naturale cu qlte stqte yecine.

6. Proiect de hotarere privind stabilirea impozitelor qi taxelor locale, precum

gi a taxelor speciale pentru anul 2021 - Iniliator - primar - Ursache Daniela.
7. Proiect de hotdr6re privind numirea reprezentantului Consiliului Local Tagca

in Consiliul de Administratie al $colii Gimnaziale ,,Vasile Mitru" Taqca in
anul qcolar 2020-2021 - Iniliator - primar - Ursache Daniela.

8. Proiect de hot6r6re privind acordarea unui ajutor de urgenlS - Iniliator - primar

- Ursache Daniela.

9. Cereri.

10. intrebdri gi interpeldri.

I l. Diverse.

Nefiind obiecfiuni, se supune la vot Ei se aprobi ordinea de zi cu 11 voturi pentru.
Domnul preqedinte de $edinfe intreabi daci sunt propuneri de completare

ale ordinii de zi.

Doamna primar propune completarea ordinii de zi cu, Proiect de hotirdre
privind rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli al comunei Tagca gi modificarea
listei de investilii pentru anul 2020 - inifiator, primar Ursache Daniela. Se supune la
vot propunerea doamnei primar $i se voteaze cu 8 voturi pentru gi trei abfineri, a
domnilor consilieri Jepe;-Bobescu Simion, DoboE Gheorghe gi Isepciuc Narciz Dan.
Domnul consilier Jepeg-Bobescu Simion, vine cu solicitarea ca Proiectele referitoare
la rectihcarea bugetului de venituri gi cheltuieli sE nu mai fie prezentate in ultima zi,
dumnealui solicit5 sA se facd in aqa fel incdt, documentele sd ajungd la domnii
consilieri cu cdteva zile inainte, pentru a le putea studia. Doamna primar propune, in
continuare completarea ordinii de zi, cu proiect de hotir&e privind aprobarea
nomenclaturii stradale gi actualizarca anexei privind delimitarea gi denumirea
strizilor din comuna Tagca, judelul Neamg, al carui iniliator este. Se supune la vot ;i
se aprobd cu l1 voturi pentru. Doamna primar propune completarea ordinii de zi, cu
Proiect de hotarare pentru modificarea $i completarea HCL Tagca nr-53124.06.2020
privind reinnoirea mandatului administratorului la S.C. Termo Serv Com Tagca SRL,
al cfuui iniriator este. Se supune la vot gi se aprobd cu I I voturi pentru. Deasemeni,
doamna primar propune completarea ordinii de zi, cu Proiect de hotirdre privind
inregistraxea comunei Tagca, judeful Neamf in Sistemul National Electronic de Plata
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online a taxelor si impozitelor locale utilizdnd cardul bancar - iniliator, primar
Ursache Daniela. Se supune la vot gi se aprobi cu I I voturi pentru.

inainte de a trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi, doamna secretar
general face precizarea cA, in conformitate cu prevederile Ordonanlei de urgenfa a

Guvemului ff5712019 privind Codul administrativ, cine are un interes personal in
problemele supuse dezbaterii Ei votului de astizi, are obligagia sd anunle la inceputul
qedinfei. Hotir6rile adoptate cu nerespectarea acestor dispozilii legale sunt nule de
drept.

in continuare, se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi.
Domlul preqedinte de qedingd prezinte punctul nr.l de pe ordinea de zi,

Proiect de hotirire pentru modificarea HCL Tagca nr.104/13.12.2019 privind
aprobarea structurii rejelei qcolare, din comuna Taqca, pentru anul gcolar 2020-2021,
Inifiat de doamna primar, Ursache Daniela. Doamna primar prezinti detalii asupra
proiectului. Se poartd disculii. Comisiile de specialitate acord1 aviz favorabil, dup6
care se supune la vot gi se aproba cu I I voturi pentru.

Proiectul nr.2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotirire privind aprobarea
unor surde pentru acordarea ajutoarelor de incilzire a locuinfei, in perioada I
noiembrie 2020 - 3l martie 2021, al cdrui iniliator este doamna primar este

prezentat de cetre domnul pregedinte de qedinli. I se di cuv6ntul inifiatorului
proiectului, care vine cu limuriri asupra acestuia. Se poarte o serie de disculii pe
aceaste teme. Comisiile de specialitate acordd aviz favorabil, dupd care se supune la
vot Ei se aprobi cu 1l voturi pentru.

$edinfa extraordinari a Con5iliului Local Taqca, continuA cu prezentarea
punctului nr.3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotirire privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii " Extindere gi

eficientizare energetici a sistemului de iluminat stradal pe raza UAT Taqca,',
inifiat de doamna primar, Ursache Daniela. Inifiatorul proiectului prezinti detalii
asupra acestuia. Urmeaz6 o serie de discufii pe aceastd temd. Comisiile de specialitate
acord6 aviz favorabil, dupd care, se supune la vot gi se aprobi cu 11 voturi pentru,

Domnul preqedinte de qedinl5 prezinti punctul nr.4 de pe ordinea de zi,
Proiect de hotir6re privind aprobarea organigramei Si statului de funcfii al
aparatului de specialitate al primarului comunei Taqca, al institufiilor gi serviciilor
publice din subordinea Consiliului Local in anul 2020, al cdrui initiator este doamna
primar, Ursache Daniela. I se di cuvdntul inifiatorului proiectului care prezinti detalii
asupra acestuia. Urmeazd o serie de disculii asupra proiectului. Domnul consilier
Grama Ilie, spune cE nu este de acord cu infiinfarea postului de gef birou din
organigram6, suslin6nd cd postul de resurse umane ar trebui s6 rimani in subordinea
din vechea structurd organizatoricS. Totodati, propune, ca altemativd, infiinfarea unui
post de consilier, funcfionar public, in cadrul compartimentului financiar-contabil,
care va fi scos la concurs. Domnul consilier Ursache Mihai, propune ca proiectul sa

fie supus spre aprobare, in forma prezentati, respectiv cu infiinfarea posjUlui de gef
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birou. Comisiile de specialitate acordd. aviz favorabil, dupe care, se supun la vot cele
doud propuneri, formulate de domnii consiliei Grama Ilie qi Ursache Mihai.
Propunerea domnului consilier Grama Ilie se aprobi cu 5 voturi pentru gi 6
impotrivi, respectiv a domnilor consilieri: Chiciu Vasile, Bogdan Vasile, Iosifescu
Cristian, Chiqor Margeta, Ursache Mihai qi Ursu Claudiu. Propunerea domnului
consilier Ursache Mihai se aprobi cu 6 voturi pentru qi 5 voturi impotrivi,
respectiv a domnilor consilieri: Doboq Gheorghe, Grama IIie, Jepeg-Bobescu
Simion, Juguianu Augustin-Cristian gi Isepciuc Narciz-Dan.

Domnul consilier Bogdan Vasile prezinti punctul 5 de pe ordinea de zi,
Proiect de hot6r6re cu privire la incheierea unui Acord de parteneriat intre comunele
Taqca, Bicazu Ardelean, Bicaz-Chei gi Ddmuc, in vederea depunerii unui proiect in
cadrul Programului Operalional Infrastructur6 Mare 2014 - 2020, Axa Prioritard 8

Sisteme inteligente gi sustenabile de transport al energiei electrice gi gazelor naturale,
Obiectivul specific 8.2 Cregterea gradului de interconectare a Sistemului Nafional de

Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, iniliat de doamna primar, Ursache
Daniela. Iniliatorul proiectului prezint6 lamuriri asupra acestuia. Urmeazi o serie de

disculii, Comisiile de specilaitate acordd aviz favorabil, dupd care, se supune la vot gi

se aprobd cu ll voturi pentru.
Domnul preqedinte de gedinld prezinti punctul nr.6 de pe ordinea de zi,

Proiect de hotdrdre privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale, precum li a taxelor
speciale pentru antl 2021, al cExui ini,tiator este doamna primar, Ursache Daniela.
Doamna primar vine cu detalii asupra proiectului. Se poarte o serie de disculii.
Doamna primar propune ca taxele $i impozitele pentru zurrul202l sd r6mAn6 la acelaqi

nivel, ca;i anul precedent, doar si se indexeze, conform legislaliei in vigoare, cu
indicele de inflafie. Domnul consilier Dobog Gheorghe susfine propunerea doamnei
primar. Doamna primar ii intreabd pe domnii consilieri dacd mai au gi alte pucte de

vedere sau alte infeberi asupra proiectului. Nemaifiind alte propuneri, Comisiile de

specialitate acordE aviz favorabil, dupd care, se supune la vot proiectul de hotErdre

nr.6 de pe ordinea de zi qi se aprobi cu l1 voturi pentru,
in continuare, domnul consilier Bogdan Vasile prezintd punctul 7 de pe

ordinea de zi, Proiect de hoGrare privind numirea reprezentantului Consiliului Local
TaEca in Consiliul de Administralie al $colii Gimnaziale ,,Vasile Mitru" Tagca in
anul Ecolar 2020-2021, iniliat de doamna primar, Ursache Daniela. Doamna primar
solicitd domnilor consilieri sd faci propuneri. Domnul consilier Bogdan Vasile il
propune pe domrul viceprimar, Chiciu Vasile. Doamna primar intreabe dace mai
sunt qi alte propuneri. Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot propunerea

domnului consilier Bogdan Vasile Ei se aprobd cu l0 voturi pentru gi o abfinere, a

domnului viceprimar.

Punctul nr.8 de pe ordinea de zi, Proiect de hotirare privind acordarea
unui ajutor de urgen{5 este prezentat de domnul consilier Bogdan Vasile. Doamna
secretar general dd curs citirii cererii domnului fipuc Claudiu Daniel, locuitor al



comunei Tafca, prin care solicit6 acordarea unui ajutor de urgenfE, necesar pentru

acoperirea unei pA4i din cheltuielile cu inmormintarea mamei sale Jdpuc Elena. Se

poarti disculii asupra cererii. Se supune la vot li nu se aprobi in unanimitate.

Doamra secretar general dd curs citirii cererii doamnei Cojocariu Mariana, locuitor al

comunei Taqca, prin care solicitd acordarea unui ajutor de urgen[6, necesar pentru

racordarea la refeaua de energie electricS. Se poarte o serie de disculii asupra cererii.
in cele din urmd se stabilege ca cererea si se am6ne pentru o;edinfe ulterioard,
pentru clarificeri.

$edinfa extraordinari a Consiliului Local Taqca, continui cu prezentarea
punctelor, ce vin in completarea ordinii de zi. In acest sens, domnul preqedinte de
qedin!6 prezintd Proiectul de hoti16re privind rectificarea bugetului de venituri gi
cheltuieli al comunei Taqca qi modificarea listei de investitii pentru anul 2020, al
cdrui iniliator este doamna primar, Ursache Daniela gi care vine in completarea
ordinii de zi. Ini;iatorul proiectului, prezinti o serie de 16muriri.
I se di cuv6ntul doamnei contabil, Dandu Florentina, care prezinti detalii asupra
proiectului. Se poarti o serie de disculii. Comisia de specialitate acord6, aviz
favorabil, dupi care, se supune la vot ;i se aprobi cu 6 voturi pentru qi 5 abfineri, a
domnilor bonsilieri : Dobog Gheorghe, Jepeq-Bobescu Simion, Isepciuc Narciz-Dan,
Grama Ilie qi Tuluianu Augustin-Cristian.

Domnul consilier Bogdan Vasile prezintd Proiectul de hotirire privind
aprobarea nomenclaturii stradale qi actualizarea anexei privind delimitarea qi
denumirea strizilor din comuna Tagca, judeful Neamf, inigiat de doamna primar
Ursache Daniela pi care, vine in completarea ordinii de zi. Doamra primar prezinti
detalii asupra proiectului. Se poart6 discufii. Comisiile de specialitate acordi aviz
favorabil, dupd care se supune la vot qi se aprobi cu 11 voturi pentru.

In continuare, domnul pregedinte de qedinle prezinti Proiectul de hotirire
pentru modificarea [i completarea HCL Taqca nr.53/24.06,2020 privind
reinnoirea mandatului administratorului la S.C. Termo Serv Com Tagca SRL, iniliat
de doamna primar, Ursache Daniela gi care, vine in completaxea ordinii de zi.
Doamna primar, le spune domnilor consilieri ci proiectul a fost iniliat pentru
alegerea reprezentantilor AGA la SC Termo Serv Com Tagca. Astfel, ii invit6 pe
domnii consileri s6 facd propuneri, in acest sens. Domnul viceprimar il propune pe
domnul Ursache Mihai. Se supune la vot qi se aprobd cu 10 voturi pentru qi o
ablinere, a domnului consilier Ursache Mihai. Domnul consilier Isepciuc Narciz-
Dan, il propune pe domnul Jepeq-Bobescu Simion. Se supune la vot qi se aprobl cu
l0 voturi pentru qi o abfinere, a domnului consilier fepeq-Bobescu Simion. Domnul
consilier Bogdan Vasile, il propune pe domnul Jufuianu Augustin-Cristian. Se

supune la vot qi se aprobe cu l0 voturi pentru qi o ablinere a domnului consilier
fufuianu Augustin-Cristian. In continuare, comisiile de specialittae acord6 aviz
favorabil, se supune la vot proiectul de hoterare qi se aprobi cu 11 voturi pentru.

Domnul preqedinte de $edin[5 prezinti Proiect de hotirire privind
inregistrarea comunei TaQca, judeful Neamf in Sistemul National Electronic de
Plata online a taxelor si impozitelor locale utiliz6nd cardul bancar - iniliator,
primar Ursache Daniela ;i care vine in completarea ordinii de zi. Iniliatorul
proiectului prezinti o serie de detalii. Se poarte discufii, pe aceasta temA. Comisiile
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de specialittae acordi aviz favorabil, dupd care, se supune la vot gi se aprobi cu 11

voturi pentru.
Doamna primar ii consulte, in continuare pe domnii consilieri referitor la

achizilionarea unor calendare, felicit6ri gi agende, care vor fi oferite salariafilor gi
colaboratorilor instituliei, cu ocazia sdrbdtorilor de iam6. Domnul consilier Bogdan
Vasile spune cE a;a s-a procedat in fiecare an li este normal si he aqa. Domaii
consilieri sunt de acord in unanimitate, cu propunerea doamnei primar.

Totodati, doamna primar vine cu propunerea de completare a ordinii de zi,
cu Proiect de hotirAre privind aprobarea unui Acord de parteneriat, inch€iat
intre Comuna Taqca qi Ciminul Cultural Taqca. Dumreaei, vine cu precizarea, ci
a inifiat acest proiect, din dorinla de a intreprinde o ac]iune de achizionare qi de
imp6(ire a unor daruri, Iocuitorilor din comuna Taqca, cu ocazia s6rbitorilor de
iam6. Se poarti o serie de disculii pe acestd temi. Domnul consilier Juluianu
Augustin-Cristian igi acordi sprijinul in achizilionarea produselor pe care le vor
confine aceste pachete. Domnul consilier Jepeg-Bobescu Simion intreabe cam
despre c6te pachete este vorba gi ciror categorii se adreseazi. Doamna primar
precizeazd. cd s-a gdndit la un numdr de aproximatix 1000 pachete qi ar dori ca
aproximativ fiecare gospoddrie din comun6, s6 benefiecieze de aceste daruri. Se
poarte in,continuare disculii. Comisiile de specialitate acordd aviz favorabil, dupi
care se supune la vot gi se aprobi cu l1 voturi pentru.

Domnul preqedinte de qedinli prezintS, in continuare adresa inaintatd de citre
,,$coala Gimnaziali ,,Yasile Mitru Tagca ", prin care solicit6 reparalii la terenul de
sport. Doamna primar ii solicit6 doamnei contabil, Dandu Florentina se-$i noteze,
pentru a putea prinde in lista de investilii pentru anul viitor. Totodata, doamna primar
ii solicitd domnului viceprimar gi domnului Bejan Sandu, administrator la SC Termo
Serv Com Tagca si meargi la fala locului Ei sd ia m6suri, in acest sens, respectiv
pentru^a nu fi pusa in pericol viala elevilor.

ln continuare se prezinte cererea domnului Bejan D. Gheorghe, locuitor al
comunei Tagca, prin care soliciti rezilierea contractului de arendi, pe care il are
incheiat cu Primdria Taqca. Se supune la vot qi se aprobi cu l1 voturi pentru.

Domnul preqedinte de gedinld prezinte cererea domnului Bejan Criciun
Vasile, locuitor al comunei TaEca, prin care solicitd arendarea unei suprafete de
teren, respectiy terenul la care a renunlat domnul Bejan D. Gheorghe. Se poarte
disculii asupra cererii, dupd care, se supune la vot qi se aprobd cu I I voturi pentru.

In continuare, domnul preqedinte de EedinfE prezinte cererea Asocialiei
CrescAtorilor de animale Agro-Alpinia, prin care solicita achizilionarea unei cantitili
de 10 mc de mase lemnoasa, necesax pentru construirea unei tabere de var6, pentru
animalele aflate in administrare, in punctul numit ,,Fagii Rari".
Se poarte o serie de disculii asupra cererii. Doamna primar propune inceperea
demersurilor. Se supune la vot Ei se aprobi cu 1l voturi pentru.

Domnul pre;edinte de gedinli prezinte cererea domnului Bejan Constantin,
locuitor al comunei Tagca, prin care soliciti aprobarea unei cantitifi de l0 mc
material lemnos, de pe islazul comunei Taqca, punct Secu, necesar pentru a asigura
incilzirea locuinlei. Se poartA o serie de disculii. Domnul consilier Bogdan Vasile
propune ca cererea sA se amane, pentru o ledinle ulterioari. Dumnealui precizeaz'
faptul c5, oricum adineaori s-a aprobat inceperea demersurilor in ceea ce priveqte
valorificarea masei lemnoase. Iar dupd ce vor veni APV-urile de la Ocolul Silvic
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Bicaz, se va inilia un proiect de hotdrdre privind valorificarea masei lemloase. in
acest sens, se va avea timp disponibil pentru evaluarea cererii. in func1ie de solicitdri
si de situalia materialS a locuitorilor, se vor acorda, in ordinea prioritSlilor, pe criterii
sociale, in func1ie de venituri.

Domnul preqedinte de gedinfd intreabi dacd mai sunt Ei alte intreberi sau

interpel6ri.

Nemaifiind alte probleme, gedinta se declard inchis6, drept care am incheiat

prezentul proces-verbal, care va fi afigat la sediul Primiriei comunei Tagca qi pe site-ul

www.comunatasca.ro.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
BOGDAN VASILE

iNroclrrr,
Secretar General UAT Tagca
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