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Proces-verbal 

 

           Incheiat astazi, 14.08.2020 in sedinta extraordinara convocata de indata a Consiliului 

Local Tatarani, judetul Dambovita, convocat prin Dispozitia nr.132/14.08.2020 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” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, republicat, 

cu modificarile si completarile ulterioare. Sedinta se desfasoara in Caminul Cultural Gheboieni 

cu participarea fizica a consilierilor, respectandu-se distantarea sociala. 

            Secretarul general al comunei Tatarani, doamna Mihaila Mioara, consulta condica de 

prezenta a consilierilor locali si se constata ca din numarul total de 15 consilieri in functie, sunt 

prezenti un nr. de 12. 

            Absenti sunt domnii: Paraschiva Petre, Stanescu Constantin, Carstina Ion. 

La sedinta Consiliului local sunt prezenti domnul Primar- Patru Constantin si doamna Ivascu 

Virginia- sef birou financiar- contabilitate. 

Pentru inceput, doamna secretar general supune spre aprobare Consiliului Local procesul-verbal 

incheiat in sedinta din 30.07.2020 a Consiliului Local Tatarani. 

          Se voteaza cu 12 voturi “pentru”. 

Domnul presedinte de sedinta, Bondoc Aurel, supune spre aprobare Consiliului local, ordinea de 

zi a sedintei , conform Dispozitiei nr.132/14.08.2020. 

         Se voteaza cu 12 voturi “pentru”. 

         Domnul Presedinte supune spre dezbatere primul proiect de hotarare inscris pe ordinea de 

zi, Proiect de hotarare privind actualizarea modelului cadru al contractului privind asocierea 

judetului Dambovita prin Consiliul judetean Dambovita, cu unitatile administrative- teritoriale 

prin consiliile locale ale acestora, pentru realizarea unor obiective de infrastructura rutiera. 

        Se prezinta adresa nr.15.914/29.07.2020 a Consiliului judetean Dambovita prin care solicita 

acest lucru se prezinta si  Hotararea nr.157/24.07.2020 a Consiliului Judetean Dambovita. 

        Se prezinta Proiectul de hotarare nr.5568/05.08.2020 si Referatul de aprobare 

nr.5569/05.08.2020- intocmite de Primarul comunei Tatarani. 

Domnul Primar aduce la cunostinta consiliului local de asocierea UAT Tatarani cu Consiliul 

Judetean Dambovita, conform Hotararii nr.26/12.09.2019, si Hotararea Consiliului Judetean 

Dambovita nr.202/17.09.2019. Se prezinta Raportul de specialitate nr.5574/05.08.2020. 



De asemenea, domnul Primar specifica faptul ca se impune incheierea unui Act Aditional la 

Contractul de asociere nr.253/71/22.09.2019, incheiat intre Consiliul Local Tatarani si Consiliul 

Judetean Dambovita, ca urmare a aprobarii noului contract-cadru aprobat prin Hotararea 

nr.157/24.07.2020 de Consiliul Judetean Dambovita si pe care Consiliul Local Tatarani il 

insuseste astazi printr-o noua hotarare. 

        Se supune la vot Proiectul de hotarare, si se voteaza cu 12 voturi “pentru”. 

        Domnul Presedinte de sedinta, Bondoc Aurel solicita trecerea la punctul 2 inscris pe ordinea 

de zi: 

-Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local Tatarani, nr.30/30.09.2013 

privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului de alimentare cu apa potabila in satele Priboiu, 

Tatarani, Caprioru si Gheboieni din comuna Tatarani, judetul Dambovita de catre S.C.Compania 

de Apa Targoviste, Dambovita S.A. 

       Se prezinta Proiectul de Hotarare nr.5641/06.08.2020, Referatul de aprobare 

nr.5641/06.08.2020, adresa Companiei de Apa-Targoviste S.A. nr.23060/03.08.2020 si Referatul 

de specialitate nr.5645/06.08.2020. 

Domnul Primar  prezinta informatiile de rigoare cu privire la Proiectul POIM, anume faptul ca la 

vremea respectiva sistemul de apa al comunei Tatarani a fost delegat, dar nu si canalizarea. 

       Se prezinta Proiectul de hotarare nr.5641/06.08.2020, Raportul de aprobare nr.5642/                

/06.08.2020. In anul 2016 prin hotararea nr.50/2016, Consiliul local Tatarani si-a exprimat 

acordul de principiu pentru delegarea gestiunii serviciului de canalizare. 

La finalul acestor discutii, domnul Presedinte de sedinta, Bondoc Aurel, supune la vot proiectul 

de hotarare  . 

       Se voteaza cu 12 voturi “pentru”. 

Domnul Raducu intreaba daca nu avem acest sistem de canalizare, ce dam in administrare daca 

nu avem canalizare?!     

    Domnul Primar relateaza ca dansul personal si doamna Secretar general au discutat cu domnul 

Jurist Nita Laurentiu de la Compania de Apa Targoviste; acesta, in discutia purtata cu dansul,  a 

sugerat sa mentionam in hotararea consiliului local de astazi, ca extinderea delegarii s-a facut, in 

scopul implementarii proiectului POIM, in perioada 2014-2020. 

      Domnul Presedinte de sedinta mai da citire Proiectul de hotarare si subliniaza ca acum se 

modifica art.2 al Hotararii nr.30/ 30.09.2020. 

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

Hotararii Consiliului Local Tatarani nr.45/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza ce se 

vor acorda incepand cu data de 01.07.2017 functionarilor publici si personalului contractual din 

cadrul Primariei Tatarani. 

      Se prezinta masura din Raportul de audit nr.4864/13.07.2020 incheiat de Filiala Judeteana 

Dambovita a ACOR- Directia pentru Audit Public Judetean- misiune de audit: “Auditul gestiunii 

resurselor umane si salarizarea personalului”. 

       Se prezinta Proiectul de hotarare nr.5727/10.08.2020 si Referatul de aprobare 

nr.5728/10.08.2020, cat si Raportul de specialitate nr.5732/10.08.2020 la Proiectul de hotarare. 



       Domnul Primar aduce la cunostinta informatiile de rigoare cu privire la modul cum s-a 

procedat in anul 2017 la stabilirea coeficientilor de salarizare. Acum la solicitarea/masura data de 

audit trebuie sa rezolvam acest lucru.  

  Se supune la vot si se voteaza cu 12 voturi “pentru”, Proiectul de hotarare initiat de Primarul 

comunei pentru stabilirea unor noi coeficienti pentru anumite functii publice, la gradatie 0. 

     Functiile publice trebuie ierarhizate dupa responsabilitate, complexitate, riscurile activitatii si 

nivelul studiilor. 

 

 

 

 

Presedinte de sedinta                                                           Secretar general comuna 

Bondoc  Aurel-Nicolae                                                          Mioara Mihaila 

 

 

 

  

 


