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      Incheiat astazi 09.12.2020, in sedinta ordinara a Consiliului Local Tatarani, judetul 

Dambovita, convocat prin Dispozitia nr.208/03.12.2020 a Primarului comunei Tatarani in 

conformitate cu prevederile art.133 alin.1) din OUG nr.57/2019, Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

    Sedinta consiliului local se desfasoara in Caminul Cultural Gheboieni, cu participarea fizica a 

consilierilor locali, respectandu-se distantarea sociala. 

    Secretarul general al comunei, doamna Mihaila Mioara consulta condica de prezenta a 

consilierilor si se constata ca din numarul total de 15 consilieri in functie sunt prezenti un numar 

de 15 consilieri. 

    In sedinta consiliului local este prezent si domnul Primar Patru Constantin. 

    Doamna secretar general supune spre aprobare Consiliului Local procesul verbal incheiat in 

sedinta din data de 13.11.2020 a consiliului. 

Se votează cu 15 voturi  “pentru”. 

    De asemenea domnul Presedinte de sedinta, Anton Ion, supune spre aprobare consiliului local 

ordinea de zi a sedintei, conform Dispozitiei de convocare nr.208/03.12.2020. 

    Se voteaza cu 15 voturi “pentru‟. 

Cu privire la ordinea de zi, domnul Primar Patru Constantin solicita in conformitate cu prevederile 

art.135 alin.8) din OUG nr.57)2019 Codul administrative, republicat, suplimentarea ordinei de zi a 

Sedintei cu Proiectul de hotarare nr.9038/04.12.2020 privind acordarea unui sprijin financiar 

Parohiei Gheboieni, comuna Tatarani, judetul Dambovita. 

Domnul Presedinte de sedinta supune la vot propunerea de suplimentare a ordinei de zi a sedintei 

propusa de domnul Primar si se voteaza cu 15 voturi “pentru”. 

    In continuare, domnul presedinte Anton Ion solicita dezbaterea punctului 1 inscris pe ordinea de 

zi a sedintei: Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tatarani in 

Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Tatarani, anul scolar 2020-2021. Domnul Primar 

prezinta Proiectul de hotarare nr.8040/29.10.2020, Referatul de aprobare nr.8041/29.10.2020 

intocmite de dansul. 

Se prezinta si adresa nr.651/02.09.2020 transmisa de Scoala Gimnaziala Tatarani si Referatul de 

Specialitate nr.8043/29.10.2020. 

Se supune la vot Proiectul de hotarare initiat de domnul Primar al comunei Tatarani. 

Se voteaza cu 14 voturi “pentru”, iar domnul Paraschiva impotriva. 

     Se trece la punctul urmator: Proiect de hotarare privind mandatarea speciala a reprezentatului 

UAT Tatarani in Asociatia Generala Dezvoltare Apa, judetul Dambovita. 



Se prezinta Proiectul de hotarare nr.8485/16.11.2020, Raportul de aprobare nr.8532/2020, 

intocmite de domnul Primar si Referatul de Specialitate nr.8596/18.11.2020. Prezentarea fiind 

facuta, domnul Anton Ion supune la vot Proiectul de hotarare. 

Se voteaza cu 15 voturi “pentru”. 

Se trece la punctul urmator: 

- Proiect de hotarare –incheiere Contract de asistenta si consultanta juridica pentru anul 

2021. 

Se prezinta adresa nr.1750/2020 intocmita de SC.Stan si Asociatii, Proiectul de hotarare 

nr.8685/20.11.2020, Referatul de aprobare nr.8686/20.11.2020, cat si Raportul de Specialitate 

nr.8688/20.11.2020.  

     Domnul Paraschiva ia cuvantul si doreste sa stie daca aceasta firma prezinta o dare de seama cu 

privire la activitatea acestei firme de avocatura in cursul anului. 

    Domnul Primar ii solicita domnului Paraschiva sa vina la sediul Primariei unde se poate 

informa in ceea ce doreste pe aceasta tema. 

   In continuare domnul Presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare. 

Se voteaza cu 13 voturi “pentru”- abtineri- domnul Paraschiva si domnul Stanescu. 

   Se trece la punctul urmator- Proiect de hotarare privind acordarea de cadouri prescolarilor si 

scolarilor inscrisi la scolile si gradinitele de pe raza comunei Tatarani. 

Se prezinta Proiectul nr.8763/25.11.2020, Referatul de aprobare nr.8797/25.11.2020 si Raportul de 

specialitate nr.8799/25.11.2020. Acestea fiind prezentate, domnul Presedinte supune spre aprobare 

Proiectul de hotarare. 

Se voteaza cu 15 voturi “pentru”. 

    Se trece la urmatorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind desemnarea domnului 

Primar- Patru Constantin, ca reprezentant al UAT Tatarani, in cadrul GAL “ Valea Ialomitei”. 

Se prezinta Proiectul de hotarare nr.8938/02.12.2020 si Referatul de aprobare intocmite de domnul 

Primar, adresa nr.199/ 02.12.2020 si Referatul de Specialitate nr.8940/02.12.2020. 

Se supune la vot Proiectul de hotarare nr.8938/2020. 

Se voteaza cu 15 voturi “pentru”. 

    Se trece la punctul urmator: Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii pentru comisia 

privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei 

Tatarani, judetul Dambovita. 

Se prezinta Proiectul de hotarare nr.8926/02.12.2020, Referatul de aprobare nr.8927/02.12.2020 si 

Referatul de specialitate nr.8929/02.12.2020. 

Se supune la vot Proiectul de hotarare. 

Se voteaza cu 15 voturi „pentru‟. 

   Se trece la punctul urmator inscris pe ordinea de zi a sedintei: Proiect de hotarare privind 

rectificarea bugetului local al comunei Tatarani pe trimestrul al IV-lea, 2020. 

Se prezinta Proiectul de hotarare nr.8960/02.12.2020, Referatul de aprobare nr.8961/02.12.2020 

cat si Raporturile de specialitate nr.8963/02.12.2020, nr. 9092/07.12.2020, nr. 9128/08      

.12.2020. 



      Domnul Primar aduce la cunostinta faptul ca au fost primiti banii de la MDRAP- pentru Scoala 

Caprioru si Dispensarul Caprioru, bani pentru persoanele cu handicap. Acum sunt repartizati banii 

pentru cadourile scolarilor si prescolarilor, pentru Parohia Gheboieni, pentru amenajarea unei 

parcari in fata Dispensarului Caprioru si alte lucruri si obiective urgente. 

      Domnul Paraschiva doreste sa stie ce s-a facut cu banii economisti, deorece nu mai fost tinute 

sedintele de consiliu si astfel nu au fost platite indemnizatiile consilierilor locali. 

“Sa se spuna aici”, afirma domnul Paraschiva, deoarece si de aici s-a facut economie la fondul de 

salarii. 

    Domnul Presedinte de sedinta, Anton Ion, supune la vot proiectul de hotarare si toate 

propunerile facute pentru modificarea bugetului local pe trimestrului al IV-lea, 2020. 

Se voteaza cu 15 voturi “pentru”. 

    In continuare se trece la urmatorul punct de hotarare cu care a fost suplimentata ordinea de zi a 

sedintei: Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Gheboieni, comuna 

Tatarani, judetul Dambovita. 

Se prezinta Cererea nr.54/24.11.2020 a Parohiei Gheboieni, Proiectul de hotarare 

nr.9038/04.12.2020, Referatul de aprobare nr.9039/04.12.2020 si Referatul de specialitate 

nr.9041/2020 intocmit de biroul financiar-contabilitate. 

Domnul Presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare. 

Se voteaza cu 15 voturi “pentru”. 

   Domnul consilier Antofie doreste sa stie daca se pun becuri in satul Gheboieni. 

   Domnul consilier Paraschiva doreste sa puncteze faptul ca trebuiesc analizate anumite aspect cu 

privire la plata tuturor impozitelor- un exemplu fiind domnul Stavarascu, care nu plateste impozit 

pentru terenul nostru. 

   Domnul Primar lamureste acest aspect si anume ca, domnul Stavarascu are decat drept de 

servitute pe terenul nostru.   

 

 

 

 

Presedinte de sedinta,                                                  Secretar general comuna, 

    Anton Ion                                                                      Mihaila Mioara 


