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          Incheiat astazi ,13 aprilie 2020, in sedinta Consiliului local Tatarani, judetul Dambovita, 

convocat in sedinta extraordinara convocata de indata prin Dispozitia nr.68/13.04.2020 a 

Primarului comunei Tatarani, judetul Dambovita, in conformitate cu prevederile art.133 

alin.2)lit.”a” si art.134 alin.1)lit.”a”, alin.3) lit.”b” si art.134 alin1) lit.”a”,alin.3) lit.”b” din OUG 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

      Secretarul general al comunei Tatarani, consulta condica de prezenta a consilierilor locali si 

se constata ca din totalul de 15 consilieri in functie sunt prezenti un nr.de 13. 

      Absenti fiind: dl.Rada Vasile si dl.Radu George. 

      In sedinta consiliului local  sunt prezenti dl.Primar, Constantin Patru si doamna sef birou 

financiar-contabilitate, Virginia Ivascu. 

        Doamna Secretar general al comunei, aduce la cunostinta celor prezenti ca a expirat 

perioada pe care a fost ales in functia de presedinte de sedinta dl.Carstina, motiv pentru care se 

impune alegerea unui nou presedinte. 

Domnul Primar prin Proiectul de hotarare nr.2756/13.04.2020 a propus in aceasta functie pe 

dl.Carstina Ion. 

       Se supune la vot propunerea facuta de dl.Primar si se voteaza cu 13 voturi “pentru”. 

       In continuare dl.presedinte de sedinta supune spre aprobare consiliului local ordinea de zi a 

sedintei, conform  Dispozitiei nr.68/13.04.2020.  Se voteaza cu 13 voturi ‘pentru”. 

       De asemenea secretarul general al comunei supune spre aprobare procesul-verbal incheiat in 

sedinta  consiliului local din data de 19.02.2020. Se voteaza cu 13 voturi “pentru”. 

      Domnul Presedinte de sedinta propune spre dezbatere consiliului local Proiectul de hotarare 

nr.2093/11.03.2020 privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al 

comunei Tatarani, judetul Dambovita. Se da citire Referatului de aprobare nr.2094/11.03.2020, 

intocmit de Primarul comunei si Raportului de specialitate nr.2095/11.03.2020 intocmit de 

consilierul superior Bianca Cocosila. 

     Doamna Secretar general UAT doreste sa sublinieze faptul ca au fost parcurse etapele 

prevazute de Codul administrativ OUG nr.57/2019 cu privire la atestarea bunurilor in inventarul 

public, iar ca urmare a acestui fapt s-a primit adresa nr.MLPDA-26056,25407/DPFBL-

555,586/10.03.2020 de la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, cu 

precizarile si indrumarile de rigoare, motiv pentru care Primarul comunei Tatarani a initiat acest 

proiect de hotarare. 



Atestarea se face cu privire la cele doua obiective care au fost realizate in comuna noastra prin 

fonduri AFIR si anume la iluminatul stradal din comuna, specifica dl. Primar Constantin Patru. 

Domnul Primar aduce la cunostinta toate aspectele aparute, in ceea ce priveste formalitatile care 

trebuiesc facute pentru atestarea strazilor, terenurilor cumparate. 

      Se supune la vot Proiectul initiat in legatura cu atestarea inventarului. Se voteaza cu 13 voturi 

“pentru”. 

      Se trece la punctul 3 inscris pe ordinea de zi, Proiect de hotarare privind stabilirea nivelurilor 

impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2021. 

Se citeste Proiectul de hotarare nr.2455/27.03.2020 initiat de Primarul comunei Tatarani, 

Referatul de aprobare nr.2456/27.03.2020 si Raportul de specialitate nr.2460/27.03.2020, cat si 

adresa nr.3679/09.04.2020 transmisa de Institutia Prefectului judetul Dambovita cu privire la 

aplicarea art.491 din Codul Fiscal Legea nr.227/2015, actualizata. 

Domnul Primar precizeaza faptul ca este necesar sa se adopte hotararea pana pe data de 

30.04.2020 pentru anul 2021; acum noi aplicam la taxele  noastre  decat  rata inflatiei de 3,8%. 

Explicatiile fiind relatate, domnul Presedinte de Sedinta Carstina supune la vot Proiectul de 

hotarare initiat de Primarul comunei.Se voteaza cu 13 voturi “pentru”. 

       Se trece la punctul urmator de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind validarea 

modificarilor inregistrate in Bugetul local al comunei Tatarani, judetul Dambovita pe anul 2020-

trimestrul I, conform Dispozitiei nr. 58/25.03.2020 a Primarului comunei Tatarani. 

    Se prezinta Proiectul de hotarare nr.2584/02.04.2020, Dispozitia nr.58/25.03.2020 a 

Primarului comunei Tatarani, Referatul de aprobare nr.2585/02.04.2020 si Raportul de 

specialitate nr. 2590/02.04.2020. 

   Doamna contabil Ivascu precizeaza faptul ca sumele au fost alocate pentru lucrarile de la 

Scoala Caprioru. 

Precizarile fiind relatate, domnul presedinte de sedinta supune spre aprobare Proiectul de 

hotarare.Se voteaza cu 13 voturi “pentru”. 

     In continuare se trece la punctul urmator: Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului 

local al comunei Tatarani- Dambovita pe anul 2020- trimestrul al II-lea. 

Se specifica faptul ca aceste sume sunt alocate pentru Scoala generala Caprioru. 

Se prezinta Proiectul de hotarare nr.2751/13.04.2020, Referatul de aprobare nr.2752/13.04.2020 

si  Raportul de specialitate nr.2754/13.04.2020. 

Domnul consilier Petre Paraschiva doreste sa stie de ce inca nu s-au demarat lucrarile la acest 

obiectiv.Domnul Primar aduce la cunostinta faptul ca odata ce s-a instalat starea de urgenta au 

aparut unele probleme in ceea ce priveste alocarea sumelor, formalitatile pe care trebuie sa le 

intreprindem cu MDRAP-ul, faptul ca totul se face electronic, a dus la o mica intarziere in 

alocarea sumelor. 

Detaliile fiind expuse  domnul Presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare. 

Se voteaza cu 13 voturi “pentru”. 

     Se trece la urmatorul punct inscris pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind completarea 

Regulamentului de organizare si functionare al consiliului local al comunei Tatarani, judetul 



Dambovita. Se prezinta Proiectul de hotarare nr.2596/02.04.2020 initiat de Primar, Referatul de 

aprobare nr.2597/02.04.2020, Raportul de specialitate cu nr.2602/02.04.2020 intocmit de 

Secretarul general al UAT cu privire la aceste prevederi, cat si Procedura la Proiectul de hotarare 

cu reglementarile de rigoare. 

    Prezentarile fiind facute  dl.Presedinte Carstina supune spre aprobare Proiectul de hotarare. 

Se voteaza cu 13 voturi “pentru”. 

    In continuare se prezinta Raportul de activitate desfasurata de asistentii personali ai 

persoanelor cu handicap grav pe semestrul al II- lea pe anul 2019. 

   In ceea ce priveste acest punct nevralgic, prevederile necesare platii acestor salariati, domnul 

Primar aduce la cunostinta faptul ca date fiind problemele grave cu care ne confruntam in 

prezent, vor exista situatii in ceea ce priveste onorarea acestor salarii. 
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