
Proces-verbal 

 

 

            Incheiat astazi, 28.12.2020 in sedinta extraordinara convocata de indata a 

Consiliului local Tatarani, judetul Dambovita. Consiliul local a fost convocat prin 

Dispozitia nr.226/28.12.2020 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 se desfasoara in Caminul Cultural din satul Gheboieni cu 

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

Doamna Mihaila Mioara, Secretarul general al comunei Tatarani consulta condica 

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

locali in functie sunt prezenti un numar de 13. 

Absenti sunt: Lazar Elena, Stanescu Constantin. 

De asemenea, doamna secretar general supune spre aprobare consiliului local 

procesul-verbal incheiat in sedinta din 09.12.2020 a consiliului local. 

Se voteaza cu 13 voturi “pentru’. 

La sedinta consiliului local sunt prezenti domnul Primar Patru Constantin, doamna 

Cocosila Bianca, consilier superior la biroul financiar- contabil si domnul Baicu 

Traian, consilier superior ( taxe si impozite). 

Domnul Presedinte de sedinta, Anton Ion, supune spre aprobare consiliului local 

ordinea de zi a sedintei, conform Dispozitiei de convocare nr.226/28.12.2020 si 

suplimentarea ordinei de zi a sedintei. 

Se voteaza cu 13 voturi “pentru”. 

Pentru inceput domnul Presedinte de sedinta solicita dezbaterea primului punct 

inscris pe ordinea de zi a sedintei: Proiect de hotarare privind validarea 

modificarilor inregistrate in Bugetul local al comunei Tatarani, judetul Dambovita 



pe anul 2020 ca urmare a Dispozitiei nr.220/16.12.2020 a Primarului comunei 

Tatarani, pe anul 2020,Trimestrul al IV-lea. 

Domnul Primar prezinta Proiectul de hotarare nr.9555/28.12.2020, Referatul de 

aprobare nr.9556/28.12.2020, cat si Raportul de Specialitate nr.9558/28.12.2020. 

Doamna Cocosila Bianca ia cuvantul si subliniaza faptul ca sumele care au fost 

repartizate comunei Tatarani au fost alocate pentru plata drepturilor persoanelor cu 

handicap grav si ajutor de incalzire a locuintei cu combustibul. 

Se supune la vot proiectul de hotarare. 

Se voteaza cu 13 voturi “pentru”. 

Se trece la punctul numarul 2, Proiect de hotarare privind completarea si 

modificarea Hotararii nr.15/13.04.2020 a Consiliului Local Tatarani, privind 

stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale, precum si taxe speciale pentru 

anul 2021. 

Se prezinta Proiectul de hotarare nr.9561/28.12.2020, Referatul de aprobare 

nr.9562/28.12.2020 si Referatul de specialitate nr.9564/28.12.2020, intocmit de 

compartimentul de specialitate. 

Doamna secretar specifica faptul ca a intrat in vigoare Legea 296/2020 cu 

modificari si completari ale Codului Fiscal. 

Domnul Traian Baicu prezinta Referatul de specialitate, se prezinta detaliile de 

rigoare. 

Dupa prezentarea materialelor, domnul Presedinte de sedinta, Anton Ion, supune 

spre aprobare Consiliului Local Proiectul de hotarare initiat de domnul Primar, in 

acest sens. 

Se voteaza cu 13 voturi “pentru”. 

In continuare, conform art.134 alin.8) din OUG nr.57/2020, Codul Administrativ 

cu modificarile si completarile ulterioare, domnul Primar a propus suplimentarea 

ordinei de zi cu Proiectul de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar 

Parohiei Priboiu, comuna Tatarani. 



Propunerea de suplimentare a ordinei de zi a fost aprobata de consiliul local, motiv 

pentru care domnul Presedinte de sedinta prezinta Proiectul de hotarare 

nr.9580/28.12.2020, Raportul de aprobare nr.9581/28.12.2020, intocmite de 

Primarul comunei Tatarani, cat si Referatul de specialitate nr.9583/28.12.2020, 

intocmit de biroul financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului. 

De asemenea se da citire cererii nr.27/16.12.2020, depusa de domnul Preot Safta 

Angel Mihail. 

Materialele fiind prezentate, domnul Presedinte de sedinta supune la vot Proiectul 

de hotarare. 

Se voteaza cu 13 voturi “pentru”. 

In continuare domnul Primar informeaza Consiliul Local de demersurile 

intreprinse pentru achizitionarea mobilierului necesar pentru Dispensarul din Satul 

Caprioru. 

 


