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Proces-verbal 

          Incheiat astazi 28 octombrie 2020 in sedinta extraordinara convocata de indata a 

Consiliului local Tatarani, judetul Dambovita. 

Consiliul local a fost convocat prin Dispozitia nr.172/28.10.2020 a Primarului comunei Tatarani, 

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, cu modificarile si completarile ulterioare.  

          Sedinta Consiliului local Tatarani se desfasoara in Caminul cultural Gheboieni cu 

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

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

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

prezenti un numar de 9 consilieri. 

       Absenti sunt: Iordache Nicolae, Cîrstina Ion, Gamanescu Constantin, Paraschiva Petre, 

Stanescu Constantin, Radu Gheorghe . 

        De asemenea doamna secretar general supune spre aprobare Consiliului local procesul 

verbal incheiat in sedinta din 23.09.2020 a consiliului local. 

       Se voteaza cu 9 voturi “pentru”. 

      La sedinta Consiliului local participa domnul Primar Patru Constantin si doamna sef de birou 

financiar-contabilitate, Ivascu Virginia. 

       Pentru inceput doamna Mihaila Mioara- secretar general al comunei aduce la cunostinta 

consiliului local ca se impune alegerea unui nou presedinte de sedinta. 

        In acest sens domnul Primar Patru Constantin a initiat Proiectul de hotarare privind alegerea 

in aceasta functie pe domnul Bondoc Aurel- Nicolae. 

Propunerea domnului Primar este supusa la vot si se voteaza cu 9 voturi „pentru”. 

       In continuare domnul Presedinte de sedinta supune spre aprobare consiliului local ordinea de 

zi a sedintei conform Dispozitiei  de convocare  nr.172/28.10.2020. 

       Se voteaza cu 9 voturi “pentru”. 

       De asemenea domnul Bondoc Aurel invita pe doamna Ivascu Virginia sa prezinte Raportul 

de specialitate nr.8010/28.10.2020, iar domnul Primar prezinta proiectul de hotarare 

nr.8007/29.10.2020 si Referatul de aprobare nr.8008/28.10.2020.  

      Domnul Primar  dă relații cu privire la fondurile pe care le-am propus- pentru a fi repartizate 

in bugetul local pentru repararea unui microbuz scolar din cele doua pe care le detinem. 

      De asemenea domnul Primar si doamna Ivascu specifica faptul ca acum in luna octombrie 

este ultima luna cand se mai pot vira fonduri pentru investitii. 



     După aceste precizari, domnul Presedinte de sedinta, Bondoc Aurel, supune la vot Proiectul 

de hotarare nr.8007/28.10.2020 initiat de Primarul comunei Tatarani privind rectificarea 

bugetului local pe trim al IV lea 2020. 

    Se voteaza cu 9 voturi “pentru”. 

    Se declara inchisa sedinta de astazi. 

 

 

     Președinte de sedință,                                               Secretar general comună, 

     Bondoc Aurel-Nicolae                                                      Mihaila Mioara 


