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incheiat astdzi,ll noiembrie 2021, in qedinf[ ordinard a Consiliului Local Taqca.

Prin adresa nr.6428104.11.2021 qi Dispozi{ia Primarului nr.101/04.11.2021 au fost
convocali membrii Consiliului Local Taqca in qedinfd ordinarS, in zi:ua de 11 noiembrie
2021, de citre primarul comunei Tasca, prin grija secretarului general al comunei.

La gedinld sunt prezenli urm6torii consilieri:
1. Ursache Mihai, 2. Doboq Gheorghe, 3. Bogdan Vasile, 4.Chiciu Vasile, 5. Chiqor

Margeta, 6.Jepeg-Bobescu Simion, 7. Isepciuc Narciz-Dan, 8. Iosifescu Cristian,
9. Grama Ilie, 10. Ursu Claudiu, 11. Jufuianu Augustin-Cristian.

Prezen\a fiind statutard, gedin{a se declard deschis[.
La qedinfd mai sunt prezenfi: doamna primar, doamna secretar general, doamna
contabil qef, domnul Ionuf Ursu, reprezentant al Asociafiei ,,Volunteer For Life" qi

doamna doctor Damoc Letilia Gabriela -managerul spitalului ordqenesc ,,Sf. Ierarh
Nicolae"Bicaz.

Preqedinte de gedin{5 ales prin HCL Taqca nr.83128.10.2021 pentru luna noiembrie este

doamna consilier Chiqor Margeta, aceasta fiind prezent5.

Doamna primar propune sd ddm pentru inceput cuv6ntul oaspe{ilor, respectiv
doamnei doctor Damoc Letilia Gabriela -managerul spitalului oriqenesc ,,Sf. Ierarh
Nicolae"Bicaz, care prezintd motivul pentru care se afl6, astdzi aici. Mai precis prezintd,

succint domnilor consilieri despre realizdrile in cadrul spitalului pe care il conduce ,

dar qi problema majord pentru care se aflI de altfel astdzi aici, respectiv precizeazd
faptul cd inten(ioneazd sd, realizeze un proiect de interes public la spitalul or[qenesc

,,Sf. Ierarh Nicolae"Bicaz , respectiv ,, Realizarea unei unitali modulare de medicinl
frzicd gi reabilitare medical[ neurologic[ qi post infec{ie Sars-Cov-2. Dumneaei spune

cf, pentru realizare acestui obiectiv mai sunt necesare fonduri ;i cere sprijin, in acest

sens Consiliului Local. in continuare i se dd cuv0ntul domnului Ionu! IJrsu,

rcprezentant al Asocia{iei ,,Volunteer For Life", parte a asocierii cu Oragul Bicaz qi

Spitatul orSqenesc Bicaz in vederea rcalizdrii obiectivului anterior menfionat.
Doamna primar precizeazd, faptul cd nu avem pdrghii legale pentru acordarea unui
sprijin financiar din bugetul local, dar promite cd o si cdutlm sponsori. Domnul
viceprimar le propune domnilor consilieri s[ doneze cdte o indemnizafie. Respectiv
dumnealui propune acordarea unei sume de 500 lei/consilier, pe care sd o doneze

pentru realizarea acestui obiectiv. Se supune la vot ;i se aprobd in unanimitate.

Oaspelii p[risesc sala de ;edin!e.
Doamna preqedinte de ;edinfd supune la vot procesul verbal de la Eeclin{a anterioard,

respectiv qedin{a ordinard a Consiliului Local Taqca din zilua de 28 octombrie 2021 Si se

aprobi cu 11 voturi pentru.

in continuare, se prezintd,ordinea de zi:

1. Proiect de hot[rdre privind alegerea pregedintelui de gedin{[ pentru qedinlele Consiliului
local al comunei Taqca pentru luna decembrie 2021- Ini{iator - primar - lJrsache Daniela.

4



2. Proiect de hot[rdre privind rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli al

comunei Taqca qi modilicarea listei de investifii pentru anul2021- Iniliator - primar -
Ursache Daniela.

3. intrebdri gi interpeldri.

4. Diverse.

Nefiind obiec{iuni, se supune la vot ;i se aprobd ordinea de zi cu 11 voturi pentru.
Doamna preqedinte de qedinfa intreabi dacd sunt propuneri de completare ale ordinii de

zi. Doamna primar propune completarea ordinii de zi cu urmdtoarele puncte:

7. Proiect de hot[rdre cu privire la solicitarea de retragere a cererii de finanlare a

proiectului "Dotarea unit5lilor de invdfdmdnt preuniversitar de stat cu echipamente de
proteclie medicalS de tip mdqti de protecfie medicald, dezinfectan{i, precum Ei alte
echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni rdspdndirea coronavirusului
SARS-Cov-2 in Comuna Taqca, Judeful Neam(" - inifiator - primar, Ursache
Daniela.

2. Proiect de hotirAre privind aprobarea contractirii serviciului de consultan!5 in
vederea scrierii gi depunerea proiectului la Comisia Europeani, in cadrul
programului/apelului LIFE-202L-CET-L0CAL, privind retehnologizarea Centralei
Termice - iniliator - primar, Ursache Daniela.

Se supun la vot cele doul propuneri de completare ale ordinii de zi qi se aprobd cu 11

voturi pentru.

Inainte de a trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi, doamna secretar general

face precizarea c6, in conformitate cu prevederile Ordonanfei de urgen{[ a Guvernului
nr.5712019 privind Codul administrativ, cine are un interes personal in problemele supuse

dezbaterii qi votului de astdzi, are obligalia sd anunfe la inceputul Eedinfei. Hotdrdrile
adoptate cu nerespectarea acestor dispozi{ii legale sunt nule de drept.

$edinfa ordinarl a Consiliului Local Taqca continui cu prezentarea punctelor de pe ordinea

de zi.

Se trece la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotdrdre privind
alegerea preqedintelui de qedin![ pentru qedin{ele Consiliului local al comunei Taqca pentru
luna decembrie 2021, ini(iat de doamna primar, Ursache Daniela. Domnul viceprimar il
propune pe domnul consilier Doboq Gheorghe. Nemaifiind alte propuneri, comisiile de

specialitate acordd aviz favorabil, dup[ care, se supune la vot qi se aprob[ cu 10 voturi
pentru ;i o ablinere a domnului consilier Dobo; Gheorghe.

Doamna preqedinte de qedinfd prezintd punctul 2 de pe ordinea de zi, Proiect de

hotdrdre privind rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli al comunei Taqca qi

modificarea listei de investifii pentru anul202l, iniliat de doamna primar, Ursache Daniela.
Iniliatorul proiectului prezintd detalii asupra acestuia. I se dI cuvdntul doamnei contabil
Dandu Florentina, care vine cu ldmuriri asupra proiectului. Urmeazl o serie de disculii.
Comisiile de specialitate acorddaviz favorabil, dupd care se supune la vot;i se aprobl cu 11

voturi pentru.
In continuare se trece la dezbaterca punctelor ce vin in completarea ordinii de zi.

Doamna preqedinte de qedinld prezintl, Proiectul de hotdrdre cu privire la solicitarea de

retragere a cererii de finanfare a proiectului "Dotarea unit6lilor de inv[{dmdnt preuniversitar
de stat cu echipamente de protecfie medical[ de tip mdqti de proteclie medicald, dezinfectanfi,
precum qi alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni rdspdndirea
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coronavirusului SARS-Cov-2 in Comuna Taqca, Jude{ul Neam{". Ini}iatorul proiectului vine
cu o serie de ldmuriri asupra acestuia. Se poartd discu{ii a.supra proiectului. Comisiile de
specialitate acordd aviz favorabil, dupi care se supune la 'vot qi se aprobl cu 11 voturi
pentru.

Doamna pregedinte de qedin!6 prezintd" Proiectul de hotirdre privind aprobarea
contractlrii serviciului de consultanl6 in vederea scrierii qi depunerea proiectului la Comisia
European6, in cadrul programului/apelului LIFE-2021-CET-LOCAL, privind retehnologizarea
Centralei Termice, al cirui inifiator este doamna primar, Ursaclhe Daniela. Inifiatorul proiectului
prezintd, detalii asupra acestuia. IJrmeazd" o serie de discufii pe aceastd temd. Doamna primar
propune alocarea sumei de 8000 lei plus TVA. Nemaifiind alte propuneri se supune la vot
propunerea doamnei primar gi se aprobd in unanimitate. Comisiile de specialitate acordd aviz
favorabil, dupd care se supune la vot qi se aprobi cu L0 voturi pentru qi o abfinere, a
domnului consilier I sepciuc-N ar ciz-D an.

Domnul preqedinte de qedinld intreabd dacl mai sunt qi alte intreblri sau interpeldri.
Drramna primar le aduce la cunoqtin{d domnilor consilieri cI intenfioneazd,sd, efectueze 15

zile din concediul legal de odihna pentru anril 2021, incepdnd cu data de 22.11.2021, urmdnd
sd se emitd o dispozifie pentru delegarea atribu{iilor primanrlui cdtre viceprimarul comunei
Taqca, pentru aceast5 perioadd.

Nemaifiind alte probleme, qedinfa se declar6 ?nchis5, drr:pt care am incheiat prezentul
proces-verbal, care va fi afiqat la sediul Primdriei comunei Taqca qi pe site-ul
www.comunatasca.ro.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
cHr$oR rvrlnF€ra
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Secretar General UAT Tasca

RO$U Etr?ENA


