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Incheiat astizi,25 februarie 2021, in gedinld ordinari a Consiliului Local Tagca.
Prin adresa nr.109 rfi9.02.202r qi Dispozilia prima rurui nr.r9/r9.02.202 r au fost

convocafi membrii Consiliutui Local Tagca in qedinli ordinari, in ziua de 25 februarie
2021, de cdtre primarul comunei Tapca, prin grija secretarului general al comunei.

La qedinld sunt prezenli urmEtorii consilieri:
l. Bogdan Vasile, 2. Ursu Claudiu, 3. Ursache Mihai, 4: Doboq Gheorghe,

5.luguianu Augustin-Cristian, 6.Chiciu Vasile, 7. Chigor Margeta, g.Grama Ilie,
9.Jepeq-Bobescu Simion, 10. Isepciuc Narciz-Dan, I 1. Iosifescu Cristian.

Prezen{a fiind statutard, $edinla se declarE deschisi.
La qedinla mai sunt prezenli: doamna primar, Ursache Daniela, doamna secretar

general Rogu Elena, doamra Dandu Florentina, gefbirou financiar contabil, impozite qi
taxe qi resurse umane, in cadrul compartimentului financiar_contabil, domnul Tumea
Vasile. Qomnul Neagu Ioan, impreunA cu toli locatarii blocutui A7, preotul paroh, Caia
Denut-GheorghiF, impreund cu Consiliul parohial al parohiei ,,schimbarea la FafI,,
Tagca, doamna director al gcolii Gimnaziale ,,Vasile Mitru,,Tagca gi domnul Rdpanu
Ionuf, reprezentant al SC Edil Industry SRL.

Doamna secretar general d6 curs citirii procesului verbal de la ;edin;a
anterioard, respectiv Sedinfa extraordinari - de indatd a Consiliului Local Taqca din
ziua de 09 februarie 2021. Nefiind obiecliuni, se supune la vot procesul verbal de la
fedinfa anterioar6 fi se aprobi cu ll voturi pentru.

Domnul Piegedinte de qedinfi prezinti ordinea de zi:
l. Proiect de hotarare privind alegerea pregedintelui de Sedinta pentru $edinlele Consiliului

local al comunei Tagca pentru luna martie 2021_ inifiator _ primar _ Ursache Daniela.

2. Proiect de hottuare pdvind nominalizarea de cdtre Consiliul Local al comunei Tarca a doi
consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a
pedormanfelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Tagca_
Iniliator - primar - Ursache Daniela.

3. Proiect de hotirare privind aprobarea inventarului bunurilor care arcatuiesc domeniul
privat al comunei Ta$ca, judetul Neam[ - lnitiator - primar _ Ursache Daniela.

4. Proiect de hotf,r6re pdvind subyenfionarea contravalorii mesei pentru pre$colarii
din familii cu venituri reduse pentru anul Scolar 2020-2021_ Iniliator - primar _ Ursache

Daniela.

5. Cereri.
S. intrebari 9i interpeliri.
6. Diverse.

se supune la vot $i se aprobd ordinea de

I

Nefiind obiecliuni,

+



Domnul pregedinte de gedinld intreabd dace sunt propuneri de completare ale
ordinii de zi.

Nefiind propuneri de completare ale ordinii de zi, se trece la dezbaterea punctelor
de pe ordinea de zi.
inainte de a trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi, doamna secretar

general face precizarea cd, in conformitate cu prevederile Ordonanfei de urgenfE a
Guvemului nr.5712019 privind Codul administrativ, cine are un interes personal in
problemele supuse dezbaterii qi votului de astizi, are obligalia si anunfe la inceputul
$edinrei. Hotirarile adoptate cu nerespectarea acestor dispozilii legale sunt nule de
drept.

Domnul preqedinte de qedinfi prezinte punctul I de pe ordinea de zi, proiect de
hotir6re privind alegerea pregedintelui de gedinfi pentru fedinrele Consiliului Local
al comunei Taqca pentru luna martie 2021, inifiat de doamna primar. Domnul consilier
Bogdan Vasile il propune pe domnul consilier Grama Ilie. Nemaifiind alte propuneri,
comisiile de specialitate acordd aviz favorabil, dup6 care, se supune la vot gi se aprobi
cu 1l voJyri pentru.

in'tontinuare, domnul consilier Dobog Gheorghe prezinti punctul 2 de pe
ordinea de zi, Proiect de hot6rdre privind nominarizarea de cdtre consiliut Locar al
comunei raqca a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadnrl
comisiei de evaluare a performanfelor profesionare individuale ale secretarului general
al comunei Tagca, al cinri iniliator este doamna primar, Ursache Daniela. Iniliatorul
proiectului vine cu l6muriri asupra acestuia. Se poarti o serie de disculii. Domnul
consilier Isepciuc Narciz-Dan ii propune pe domnii consilieri Jepeg-Bobescu Simion 9i
Bogdan Vasite. Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot gi se aprobe 9 voturi
pentru qi doui ablineri, ale domnilor consilieri Bogdan Vasile gi Jepeq_Bobescu
Simion.

Domnul pregedinte de gedin;6 prezintE punctul 3 de pe ordinea de zi, proiect de
hotirdre privind aprobarea inventarurui bunurilor care arcituiesc domeniur privat
al comunei Tagca, jude;ul Neamf, iniliat de doamna primar. Ini;iatorul proiectului
prezinta detalii asupra acestuia. Se poarti o serie de discutii, comisiile de specialitate
acordd aviz favorabil, dupE care, se supune la vot Si se aprobi cu l1 voturi pentru.

$edinla ordinard a Consiliului Local Tagca, continue cu prezentarea punctului 4
de pe ordinea de zi, Proiect de hotdrAre privind subvenfionarea contravalorii mesei
pentru pr€scolarii din familii cu venituri reduse pentru anul Scolar 2020_2021, al
c6rui iniliator este doamna primar, Ursache Daniela. Inigiatorul proiectului prezinti
ldmuriri asupra acestuia. Urmeazd o serie de discu;ii pe aceastA tem6. Doamna director
BArsan-Son MidElina-Gabriela precizeazd faptul ci, au fost depuse 3 oferte de pref de
la operatorii economici de pe raza comunei Taqca, iar cel mai avantajos pref este de 12
leilcopillzi. Urmeazd, in continuare disculii. Comisiile de specialitate acordi aviz



favorabil, dupi care, se supune la vot qi se aprobi cu l0 voturi pentru gi o abtinere, a
domnului consilier Tufuianu Augustin-Cristian.

Inainte de a se trece la dezbaterea cererilor, domnul pregedinte de gedinld
propune si li se dea cuvantul invitalilor la qedinld. Doamna secretar generar precizeaza
faptul cE domnul Rdpanu a fost invitat la initiativa domnului consilier Iosifescu
Cristiaa. Acesta din urm6, igi exprimi nemul;umirea de felul cum sunt gestionate
degeurile de la punctele de colectare comune. Dumnealui spune cA e adevdrat cd
locuitorii nu respecti regulile, o parte dintre aceqtia aruncdnd gunoaiele gi pe t6ng6
tomberoane sau altidatd deoarece acestea sunt pline, dar aruncd vina qi asupra
lucritorilor de la SC Edil Industry, care, atunci cdnd ridicd gunoiul menajer, ,, nu se
deranjeaz ' sA strang6 $i gunoiul din preajma tomberoanelor. Doamna primar propune
ca unele puncte comune de colectare si fie deshinlate qi urmeazi sd se inilieze un
proiect de hotErAre prin care si se stabileascd anumite scutiri, pentru a veni in sprijinul
populaliei. Domnul consilier Bogdan Vasile propune ca aceste puncte s6 nu fie
desfiinlate, deoarece locuitorii comunei la care masina de gunoi nu are acces, vor
arunca ggpoaiele pe marginea r6ului. Domnul Rdpanu precizeazd faptul cI societatea
doreqte sa vrna in sprijinul comunitefi locale gi cE i;i va disciplina salarialii, d6ndu_1e
directive in acest sens. Totodatd, dumnealui dorelte si pune accent pe colectarea
selectivi a deqeurilor qi s6 se fac6 mai multe demersuri in acest sens. Dumnealui
precizeazd. ca societatea va veni in trei zile diferite, pe septamane pentru a colecta
selectiv, pe fiecare categorie. Se poartd, in continuare discufii. in cele din urmd, domnul
Ionul R6panu pdraseSte sala de gedinfe.

In continuare, doamna primar propune si i se dea cuvAntul doamnei director al
$colii Gimnaziale ,,\&sile Mitru,, Taqca. Doamna director expune problema pentru
care se afl6 Ia aceasti gedin!6, respectiv d,ezbate cazul elevei BoatcI petronela.
Dumneaei precizeazi,, cd eleva provine dintr-un mediu, cu condifii precare de trai, frr6
condigii de igiene corespunzetoare, afeclind-o atat pe ea, c6t 9i pe colegii din clas6.
Doamla director spune ce s-a interesat, pentru a veni in sprijinul acestei familii gi a
g6sit pe intemet, un modul de locuit, ta prelul de cca.6000 euro gi considera c6 ar trebui
achizifionat. Urmeazd o serie de discufii. Doamna primar propune s6 fie inclus in
bugetul de anul acesta, care se va aproba in.curdnd, suma pentru achizilionarea acestui
modul de locuit, care ar trebui amplasat aproximativ in aceeaqi zon6 ,nde locuiesc in
prezent, tocmai pentru a se putea gospodiri mai uqor, respectiv s6 _Si mai pestreze o
parte din lucrurile, care nu sunt de primi necesitate, pe care la au acolo. Se supune la
vot propunerea doamnei primar gi se aprobi in unanimitate.

in continuare i se de cuvantul domnului Tumea Vasile, locuitor al comunei
Tagca, care expune motivul pentru care se afli in aceasti fedinfA. Domrul Tumea spune
despre necazul pe care l-a avut cu cele 8 vite ale sale de Creciun, respectiv faptul ci s-
au imbolndvit $i au fost Ia un pas s6 moare. Dumnealui precizeazd, faptul c6 a chemat
medicul veterinar, care a fecut tratament animalelor, cosr4ndu_l mulli bani. Dar nuru



neaparat asta ar fi nemu[umirea domnului Tumea, ci faptul cd a consultat gi medicul
veterinar de la comuna Bicazu Ardelean pi dumnealui i _a confirmat faptul ci boala
vitelor s-ar datora aerurui. Totodate iri exprimi nemulfumirea referitor la Fabrica de
Ciment, datoritd cdreia in comuna Tafca este un inalt grad de poluare. Dumnealui fine
sd, precizeze cd; ,, noi am Jdcut fabricd de ciment, nu crematoriu,,, respectiv: ,JVoi nu
suntem groapo de gunoi a Europei, unde se aduc qi se ard foatu degeurile periculoase
Si din aceastd. cauzd, fabrica distruge ecosistemul, iar la noi, in comuna, fructele nu se
mai fac cum trebuie, respectiv foarte puline, cu urme de pete, parcd ar fi arse, cartoJi.i
nu se mai fac, iar frunzele la pomii fructiferi (nuci, viqini, cireqi, pruni) se ingdlbenesc,
pqrcd sunl arse, se usucd Si cad, incd din luna iunie. Acest fenomen tinde sd ne
ingrijoreze, pe no| cetdlenii din comuna Taqca. "Domnul Tumea doreEte sA fagA un
semnal de alarmd, in acest sens gi soticiti domnilor consilieri s6 inheprindi misuri de
protejare a locuitorilor comunei, referitor la gradul de poluare care s_a ajuns.

O alt6 problemd semnalati de domaul Tumea este referitoare la pagubele pe care
le fac animalele silbatice, care ,,vin p6nd pe prispa oamenilor,,. Le cere domnilor
consilierj.si facd demersuri in acest sens. in continuare, domnul Tumea igi exprimd
nemulpniirea referitor la diferenla mare de indlgime care este intre asfalt gi acostament,
existdnd riscul de accidentare, spun6nd ci dumnealui sau oricare circuli cu bicicleta, se
pot accidenta grav. Totodata expune pericolul existent pe pista de biciclete, respectiv
gaura ad6.nca, de pe mijlocul pistei, la care orice cet6}ean se poate expune. Domnul
Tumea propune, deasemeni ca in parcarea din punctul numit,,VamA,, si se fac6 o
toalete, intnrcat acolo sunt probleme gi multi lume foloseqte zona pe post de toalete.
Domnul Tumea se pldnge totodati .de zgomotul 9i vibraliile ce rezulti in apropierea
caselor de la calea feratb, prin circularea permanenE a trenului.

In continuare, doamna primar prezinti adresa locatarilor btocutui A7, prin care
solicit6 organizarea unei qedinle comune, la care se participe consiliul Local, preotul
paroh al parohiei ,,Schimbarea la Fali Tagca,', impreund cu Consiliul parohial, dar gi
locatarii blocului A7. Doamna primar precizeazd cd, dup6 cum bine se gtie unele lucruri
referitoare la aceste aspecte s-au discutat $i in alte gedinle ale Consiliului Local.
Dumneaei dore$te se reaminteasci deciziile luate atunci, respectiv faptul ci primiria nu
are temei legal sA achizilioneze teren pentru parohie, dar susgine achizilionarea terenului
cu bani de la enoriaEi sau din sponsoriz6ri. Dumneaei considera este absolut normal ca
parohia sd aibd un tren in proprietate, pe care s6 _t poate amenaja cum dore$te. Totodate
precizeazd ce pe acel teren, care se doreqte a fi achizigionat, nu se poate construi cimitir,
acesta neintrunind condiliile legale, in vigoare. in ceea ce priveSte cimitirul, doamna
primar spune ci este absolut necesar. dar in acest sens se poate achizifiona un alt teren,
pentru a se respecta regulile impuse de lege pentru infiinlarea unui cimitir.
I se di cuvdntul preotului paroh, Caia DEnufGheorghi;E. Dumnealui doreqte sE expund
problema, inci de cAnd s-a inifiat aceasti idee, de achizilionarea a acestui teren, in
suprafala de aproximativ 3150 mp, de la domnul Grama. Din cAte cunoaqte, inilial



doamna Bel[Etescu Viorica gi-a exprimat dorinfa de a achizigiona o mice parte din acest
teren, ulterior qi-a afirmat dorinfa in acest sens qi domnul Neagu Ioan. Dupi un timp,
c6nd dumnealui s-a intahit cu doamna Viorica, dumneaei a spus ce renunte.

Preotul paroh doreste se linigteasc6 enoriaqii, respectiv locatarii blocului A7,
intrucat se va lisa acea zone tampon, unde se va ridica un gard viu, din brazi.
Dumnealui precizeazA ci cimitirul nu este necesar s6 fie in zona blocului gi igi doregte
ca enoriaqii se se intaheascd, s6 Ie prezinte planul. Totodata il invitd 9i pe domnul
Neagu sd participe la disculii qi daci mai doreqte s6 achizilioneze o parte din acel tren,
se se infeleage. Preotul Caia precizeazd, cd p6n1 in prezent s_au strens cca. I miliard de
lei.

in continuare i se d6 cuvdntul domaului Neagu Ioan, locatar al blocului 47.
Dumnealui incepe prin a spune ci vede c6 m6rul discordiei se pare a fi doar el gi spune
cd doreqte sI intrebe pe fiecare membru in parte a Consiliului parohiat, dac6 s_au gdndit
vreodatd gi la locatarii btocului qi c6 trebuie respeciate gi legile prii. Dumnealui
intreabi unde se va face cimitir gi daci se va achiziliona alt ieren, pentru aceastE
destinafi9,.

Prebtul paroh spune c6 terenul este arhisuficient pentru extinderea cimitirului gi
chiar domnul Grama a precizat ce sunt vreo 10 ani de c6ad se negociaze acest teren.

Domnul Neagu dorefte s6 intrebe pe fiecare persoaai, in parte, care se afld de
fald, dacd i se pare normal ca dup6 aai intregi de plitit rate la banii pentru a cumpira o
casE qi atunci, c6nd ajungi acas6, dupi o zi intreagi, de munc6 qi nu doregti nimic
altceva dec6t s6 te retragi intr-un mediu plEcut, cu multi linigte, tu s6 deschizi geamul gi
sI vezi numai cruci gi oameni indurerali, care ii pl6ng pe cei decedali. Domnul Neagu
spune ci a ajuns si-i fie sil6 sd se mai intoarcA acasi. Dumlealui spune ca ceea ce s_a
ficut in trecut , toata lumea a inleles, dar solicitd ca acum sA se opreasca qi se nu extindd
cimitirul in zona blocului. Intervine gi domnul Ghimpe, locatar a blocului A7, care
precizeazi faptul ci legea trebuie respectaE, respectiv distanla de 100 m. Domnul
Neagu line se precizeze cd rocatarii acestui bloc nu au nimic impotrivd cu achizilionarea
acestui teren, dimpotrivd vor contribui qi dumnealor cu bani, dacE este necesar, dar si
nu se construiasce cimitir. Dumnearui spune c6 este constient de necesitatea cimitirului,
dar nu acolo, ci in att6 parte. Disculiite se lntensifice. Intervine doamna primar, care
incearce se restabileascd linigtea gi care le solicitd celor prezen{i sd stabileasci, clar, in
aceasti gedinfi cum se va proceda. Dumneaei prectzeazd, faptul c6 din toate disculiile
purtate, reiese clar faptul c6 pirintele poate s6 achizilioneze acel teren, poate s6 faci
orice doregte pe el, dar nu cimitir. Dumleaei doregte s6 precizeze, cd trebuie s6 gdsim
solulii pentru achizilionarea unui alt teren, tot din apropierea bisericii pentru cimitir.
Respectiv precizeaze faptul ce, trebuie s6 avem r6bdare, s6 vedem ca bani se strang de
la enoriagi $i s-ar putea si mai rdm6nd bani gi pentru achizilionarea acestui teren din
zona Podiq, Tafca centru, pentru a se putea extinde cu cimitirul gi atunci se vor putea
rezolva doui probleme, IEre ca nimeni sd se mai certe.



Domaul Isepciuc spune sd li se dea terenul inapoi (de sub Capel6), locatarilor
blocului A7. Domnul Neagu spune c6 nu s-a pus niciodatE problema in acest fel.
Domnul Neagu ii solicitd preotului paroh si spuntr cu gura dumnealui ce intenlioneazd
si faci pe acel teren. Urmeaz6, din nou, o serie de discufii pe aceastd temi. Intervine
domnul Gdleanu Cristian, care spune ce nu are rost s6 continuEm discugia ta nesffirgit qi
c6, din cele relatate gi discutate pan6 acum, un lucru este clar: ,,cumpirem terenul de la
domnul Grama, cei cca 3 150 mp, dar nu facem cimitir acolo,,.

Intervine domnul Bejan Radu care, propune s6 se achizilioneze terenurile in
fi.rncfie de prioritdli, respectiv mai intai terenul din podig pentru cimitir gi apoi terenul
de la domnul Grama. Preotul Caia iqi cere permisiunea sd se retrag6, deoarece are
programare la notar, unde trebuie s6 mearga cu domnul Grama pentru a pl6ti un avans
de 1 miliard de lei pentru achizilionarea acelui teren. Totodatd, membrii consiliului
parohial pirdsesc sala de gedin16.

$edinfa ordinarl a Consiliului Local Tagca continuE cu prezentarea cererilor.
Domnul preqedinte de ;edinld prezint6 cererea doamrei pruteanu Magdalena, locuitor al
comunei,Taqca, prin care soliciti cumpdrarea unei suprafele de teren, din imediata
apropiere a proprietefii personale. Se poarte disculii asupra cererii. Doamna primar
propune inceperea demersurilor, in ceea ce privegte concesionare terenului. Se supune
la vot gi se aprobd propunerea doamnei primar cu I I voturi pentru.

Urmeazi cererea doamnei Alui-Ion Tomiga, locuitoare a comunei, prin care
solicitA un sprijin financiar pentru o operatie de $o4 gigant. Se poarti disculii asupra
cererii. Doamna primar, spune ci ne vom interesa cam la cdt se ridicE costurile unei
astfel de operalii. Se poarte in continuare discugii. Domnul preredinte de gedinla
propune se se reia c8rerea intr-o qedinli ulterioari. Se supune la vot propunerea
domnului Dobog Gheorghe gi se aprobe cu I I voturi pentru.

Domnul pregedinte de gedinfd prezinte cererea domnului Apreutesei Florin, prin
care soliciti arendarea unei suprafefe de teren. Se poartd disculii asupra cererii, dup6
care se supune la vot gi se aprobe cu I I voh:ri pentru.

Domnul preqedinte de gedinfi intreabd daci mai
interpeldri .

sunt Si alte intrebiri sau

Nemaifiind alte probleme, Sedinla s.e declarE inchis6, drept care am incheiat
prezentul proces-verbal, care va fi afigat la sediul primEriei comunei Tapca gi pe site_ul
www.comunatasca.ro.

PRESEDINTE D[, $EDINTA,
DOBO$ GHEORGHE

iNroclrrr,
Secretar General UAT Tagca
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