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PROCES - VERBAL

incheiat astdzi L4 decembrie 2022, in qedinfd ordinari a Consiliului Local Tagca.

Prin adresa nr.7038/08.12.2022 qi Dispozilia Primarului nr.156/08.12.2022 au fost

convocati membrii Consiliului Local Ta;ca in qedinfd ordinarS, in ziua de 14 decembrie 2022, de

cdtre primarul comunei Taqca, prin grija secretarului general al comunei.

La gedin!5 sunt prezenli urmltorii consilieri:

l.Ursache Mihai,2. Doboq Gheorghe,3. Bogdan Vasile,4. Ursu Claud.iu,5. Chiqor Margeta,

6.Jepeq-Bobescu Simion, 7. Isepciuc Narciz-Dan, 8. Iosifescu Cristian, 9. Grama Ilie, 10.

Jufuianu Augustin-Cristian, 1 1. Chiciu Vasile.

Prezenla fiind statutard, gedinfa se declard deschisi.

La ;edinfl mai sunt prezenfi: doamna primar, doamna secretar general si dloamna contabil-qef.

Preqedinte de qedinlE ales prin HCL Taqca nr.106128.11.2022 pentru luna decembrie

2022 este doamna consilier Chiqor Margeta, aceasta fiind prezentd.

Domnul pre;edinte de qedin!6 supune la vot procesul verbal de la qedinfa anterioar[, respectiv

qedinla ordinarl a Consiliului Local Tagca din data de 28 noiembrie 2Ct22 qi se aprobl cu 11

voturi pentru.

in continuare, se prezintdordinea de zi:

1. Proiect de hotdr6re privind alegerea preqedintelui de gedin{5 pentru qeclinfele Consiliului local

al comunei Taqca pentru luna ianuarie 2023 - iniliator - primar - Ursache Daniela.

2. Proiect de hotdrdre privind valorificarea prin licitafie publicd deschisd cu preselecfie qi strigare

a unei cantitdti de masd lemnoasd din pd;unea UAT Ta;ca - Ini{iator - primar - Ursache

Daniela.

3. Proiect de hotdrdre privind stabilirea impozitelor $i taxelor locale, precum

qi a taxelor speciale pentru anul2023 - Iniliator - primar - Ursache DanLiela.

4. Proiect de hotirdre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiza{i pentru

realizarea obiectivului "schimbare de destinolie extindere cdmin culltural, porlial construit

in Centru comunitor multifunclional P+l, din comuna Ta;co, jude{ul Neaml pe teritoriul
Microregiunii Gal Ceahldu" - Iniliator - primar - Ursache Daniela.

5. Proiect de hotdr6re privind asigurarea fondurilor necesare investi{iei defalcate pe surse de

finan{are pentru realizarea obiectivului de investilii "schimbare de des,tina(ie extindere

cdmin cultural, porlial construitin Centru comunitar multifunclionol P+l, din comunn

Ta;ca, jutle(ul Neaml pe teritoriul Microregiunii Gal Ceahldu"- Ini\izttor - primar - Ursache

Daniela.

6. Proiect de hotlrdre privind acordarea unui ajutor de urgenfa - Iniliator - primar - Ursache

Daniela.

Cereri.

intrebdri gi interpeldri.

Diverse.

7.

8.

9.
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Se supune la vot ordinea de zi qi se aprobd in unanimitate.

Domnul preqedinte de qedinfd intreabl dacd sunt propuneri de completare ale ordinii de zi.

Doamna primar propune cornpletarea ordinii de zi cu:

l.Proiect de hotdr6re privind rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli al comunei Tagca ;i
modificarea listei de investi{ii pentru antil 2022-iniliator-primar-Ursache Daniela.

2. Proiect de hot[rdre privind aprobarea structurii re{elei gcolare, din comLuna Taqca, pentru anul

qcolar 2023-2024 - iniJiator - primar - Ursache Daniela.

Se supun la vot cele doud propuneri de completare ale ordinii de zi Ei se aprobd in unanimitate.
inainte de a trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi, doamna secretar general face

prectzarea c5, in conformitate cu prevederile Ordonan{ei de urgenf5 a Guvernului m.5712019

privind Codul administrativ, cine are un interes personal in problemele supuse dezbaterii qi

votului de astdzi, are obligalia sd anunfe la inceputul qedin{ei. Flotdrdrile adoptate cu

nerespectarea acestor dispozilii legale sunt nule de drept.

$edinfa ordinard a Consiliului Local Tapca continud cu prezentarea punctelor de pe

ordinea de zi.

Doamna preqedinte de qedinfd prezintd punctul nr.l de pe ordinea de zi, Proiect de

hotdr0re privind alegerea pregedintelui de gedin{6 pentru qedinfele Consiliului local al comunei

Tagca pentru luna ianuarie 2023, inijiat de doamna primar, Ursache Daniela. Iniliatorul

proiectului prezintd detalii asupra acestuia. Domnul consilier Bogdan Vasile il propune pe

domnul consilier Doboq Gheorghe. Nemaifiind alte propuneri se supune la vot qi se aprobl cu 10

voturi pentru qi o ab{inere, a domnului consilier Doboq Gheorghe.

Doamna preqedinte de qedinfl prezintd punctul nr.2 de pe ordinea de zi, Proiect de

hotdrdre privind valorificarea prin licitalie publicd deschisd cu presele:ctie qi strigare a unei

cantitdfi de masd lemnoas6 din pdqunea UAT TaEca, iniliat de doarnna primar. Inifiatorul

proiectului prezintd, detalii asupra acestuia. Se poartd discufii. Doamna primar spune cd ulterior

inifierii proiectului de hotdrAre au venit mulfi cet[feni din comund qi au solicitat spriiin cu

material lemnos. Dumneaei propune astfel ca materialul lemnos sd lie vdndut direct citre

populafie, pentru a veni in sprijinul acesteia. Se supune la vot propunerea doamnei prirnar qi se

aprobd in unanimitate. Se poartd in continuare discufii. Dornnul consilier Doboq propune ca prelul

sI fie de 250leilmc. Doamna primar propune 200 lei/mc. Se supune la vot propunerea domnului

Dobog qi se voteazd in unanimitate. Comisiile de specialitate acorddaviz favorabil, dupd care, se

supune la vot proiectul de hotdrdre nr.2 de pe ordinea de zi qi se aprobl cu 11 voturi pentru.

Doamna consilier ChiEor Margeta prezintd punctul nr.3 de pe ordinea de zi, Proiect de

hotlr6re privind stabilirea impozitelor qi taxelor locale, precum qi a taxelor speciale pentru anul

2023, al cdrui iniliator este doamna primar Ursache Daniela. Ini{iatorul proiectului prezintl, detalii

asupra acestuia. Se poartd o serie de discu(ii, pe puncte, asupra proiectului. Comisiile de

specialitate acordd avizfavorabil, dupd care, se supune la vot qi se aprobi cu 11 voturi pentru.

Punctul 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotdrdre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici actualizali pentru realizarea obiectivului "schimbare de dest'ina(ie extindere cdmin

cullural, parliat construit in Centru comunitar multifunclionul P+l, din comuna Ta;ca,

jude(ul Neam( pe teritoriul Microregiunii Gul Ceahldu", iniliat de doamrra primar este prezentat
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de doamna consilier Chiqor Margeta. Inifiatorul proiectului le prezintd domnilor consilieri detalii

asupra proiectului. Se poartd o serie de discufii. Comisiile de specialitate acordd aviz favorabil,

dupd care, se supune la vot ;i se aprobl cu 11 voturi pentru.

in continuare, doamna preqedinte de qedinfa prezintd punctul 5 de pe ordinea de zi,

Proiect de hotlrdre privind asigurarea fondurilor necesare investiliei defalcate pe surse de

finanfare pentru realizarea obiectivului de investifii "schimbare de destinalie extindere cdmin

culturol, por(iol construit in Centru comunitar multifanclional P+)', din comunu To;co,

judelul Neaml pe teritoriul Microregiunii Gal Ceuhldu", inifiat de doamna primar. Inifiatorul

proiectului prezintd detalii asupra acestuia. Se poartd o serie de discufii, comisiile de specialitate

acordd avizfavorabil, dupd care, se supune la vot Ei se aprobl cu 11 voturi pentru.

$edinfa ordinarl a Consiliului Local Taqca continud cu prezentarea punctului 6 de pe

ordinea de zi, Proiect de hotdr6re privind acordarea unui ajutor de urgenld, al cdrui iniliator este

doamna primar, Ursache Daniela. Domnul preqedinte de qedin!5 dd curs cererii domnului Zai[ lonu!-

Constantin, prin care solicitS acordarea unui ajutor de urgenld, necesar pentru acoperirea unei pdrfi

din cheltuielile cu inmorm6ntarea mamei sale ZailDorina. Se poartd discufii. asupra cererii. Doamna

primar propune acordarea sumei de 1500 lei. Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot qi se

aprobl cu 11 voturi pentru.
Doamna preqedinte de qedinf[ prezintd Proiectul de hotdrdre privind rectificarea bugetului

de venituri qi cheltuieli al comunei Taqca qi modificarea listei de investilii pentru anul2022, al

cdrui initiator este doamna primar, Ursache Daniela si care vine in cornpletarea ordinii de zi.

Ini{iatorul proiectului prezintd detalii asupra acestuia. I se d5 cuvdntul doamnei contabil-Eef

Dandu Florentina, care prezintd lf,muriri asupra proiectului. Se poarld o serie de disculii.

Comisiile de specialittae acordd aviz favorabil, dupd care, se supune la'vot qi se aprobi cu 11

voturi pentru.
in continuare, doamna consilier Chiqor Margeta prezintd Proiectul de hotf,rdre privind

aprobarea structurii re{elei gcolare, din comuna Taqca, pentru anul gcolar 2023-2024, al cdrti
iniliator este doamna primar, Ursache Daniela. Iniliatorul proiectului prezintd detalii asupra

acestuia. Se poartS o serie de discu{ii. Comisiile de specialitate acordd aviz favorabil, dupd care, se

supune la vot gi se aprobi cu 11 voturi pentru.

$edinfa ordinari continuS cu prezentarea cererilor. Doamna preqedinte de ;edinfd prezintd

cererea domnului Vodd Emeric, cetdfean al comunei Taqca, prin care solicit6 scutirea la plata

gunoiului. Se poartS disculii asupra cererii. Doamna primar prectzeazd" cd nu existd temei legal pentru

aceastd scutire. Se supune cererea la vot qi se voteazd cu | 1 voturi impotrivS.

Doamna primar le aduce la cunoqtinld domnilor consilieri cd interrlionEm sd incheiem un

Acord de cooperare privind organizarea qi exercitarea activitAlii de utrbanism qi amenajarea

teritoriului cu Asocialia Comunelor din Rom6nia Filiala Judetean[ NearrLf. Se poartd o serie de

disculii Domnii consilieri sunt de acord in unanimitate.

Domnul preqedinte de qedin{d intreabl dac6 mai sunt qi alte intrebdri sau interpeldri.

Nemaifiind alte probleme, qedinfa se declard inchis5, drept 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,
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