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                                          Proces verbal 
 

       Incheiat, astazi 28.01.2021, in sedinta ordinara a CL Tatarani, judetul 
Dambovita. Consiliul Local a fost convocat prin Dispozitia nr.17/22.01.2021 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 din satul Gheboieni, 
cu participarea fizica a consilierilor locali si respectandu-se distantarea sociala. 

     Pentru inceput, secretarul general al comunei, 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 numar de 15. 

La sedinta consiliului local este prezent domnul primar Patru Constantin. 

    Doamna secretar general supune spre aprobare consiliului local procesul-verbal 
incheiat in sedinta din data de 28.12.2020. 

Se aproba cu 15 voturi. 

    Domnul presedinte de sedinta, Anton Ion supune spre aprobare ordinea de zi a 
ședintei, conform Dispozitiei nr.17/22.01.2021. 

Se aproba ordinea de zi cu 15 voturi “pentru”. 

   Se pune in dezbatere primul punct inscris pe ordinea de zi a sedintei: Proiect de 
hotarare privind aprobarea structurii retelei scolare pentru anul scolar 2021-2022 in 
cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Tatarani, judetul 
Dambovita. 

Se prezinta Proiectul de hotarare nr.8422/12.11.2020, Referatul de aprobare 
nr.8424/12.11.2020, Raportul de specialitate nr.8430/12.11.2020, cat si adresa cu 
nr.11477/09.12.2020 transmisa de Inspectoratul Scolar judetean Dambovita, cu  
privire la structura retelei scolare de pe raza comunei Tatarani- în 2021-2022. 



Se supune la vot Proiectul de hotarare. 

Se voteaza cu 15 voturi “pentru”. 

    Se trece la punctul 2 pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 
Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca 
beneficiarilor de ajutor social pentru anul 2021. 

Se prezinta Proiectul de hotarare nr.1/12.01.2021, Referatul de aprobare 
nr.211/12.01.2021, intocmite de Primarul comunei Tatarani, cat si Referatul de 
specialitate nr.240/ 13.01.2021, intocmit de compartimentul de asistenta sociala. 
Domnul Antofie Ion specifica faptul ca ajutorul social este bine venit, dar pentru 
cei care merita, adica cei nevoiasi   . 

Dupa aceste discutii, se supune la vot Proiectul de hotarare in forma initiala. 

Se voteaza cu 15 voturi“ pentru”. 

Se trece la punctul 3 pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind probarea 
cotizatiei comunei Tatarani la ADI- salubrizare pe anul 2021- initiator Primarul 
comunei Tatarani. 

Se prezinta Proiectul de hotarare nr.3/12.01.2021, Referatul de aprobare 
nr.205/12.01.2021, Raportul de specialitate cu nr.207/12.01.2021 cat si Hotararea 
nr.311/2020 -ADI Dambovita cu privire la aceasta cotizatie. 

Domnii Paraschiva Petre si Antofie Ion sunt impotriva acestei cotizatii anuale, iar 
domnul Paraschiva doreste sa stie ce beneficii are comuna Tatarani pentru 
contribuirea anuala cu acesta cotizatie. 

Domnul Primar citeste Hotararea nr.311/2020 cu cotizatiile altor comune, iar 
domnul Paraschiva relateaza ca societatea concesionara SUPER COM nu are 
tangenta cu Asociatia Intercomunitara ADI, Dambovita, Salubrizare. 

Domnul Primar aduce la cunostinta ca aceste sume sunt administrate de Asociatia 
pentru functionare, modernizare, iar in situatia in care UAT Tatarani doreste sa 
iasa din ADI-Dambovita este nevoita sa restituie aceste sume de bani. 

Domnul Paraschiva intreaba daca in toate judetele tarii exista ADI-Salubrizare. 

Domnul Antofie Ion isi exprima nemultumirea fata de ADI-Salubrizare, deoarece 
acestia fac regulile cum vor ei. 

    Domnul Antofie Dumitru solicita sa se faca demersurile necesare pentru a se 
pune in satul Gheboieni tomberoane mari pentru colectare colectiva. 



    Domnul Antofie Ion ii adreseaza doamnei viceprimar, Ivascu Virginia, 
rugamintea de a merge in teritoriu, pe drumurile din camp- extravilan sa vada cate 
gramezi de gunoi sunt. 

  Doamna viceprimar, Ivascu Virginia, afirma faptul ca domnul Antofie Ion nu 
cunoaste toate demersurile si actiunile intreprinse de Primaria Tatarani pentru a 
elimina aceste aspecte negative . 

Se supune la vot Proiectul de hotarare privind cotizatia pe anul 2021- ADI, 
Dambovita- 13 voturi “pentru”, “impotrivă“ domnul Antofie Ion si domnul 
Paraschiva Petre. 

    Se trece la punctul 4 înscris pe ordinea de zi: proiect de hotarare privind 
aprobarea închirierii pe durata determinata a terenului in suprafata de 1975 mp, 
teren extravilan, categorie de folosinta neproductiv, domeniul privat UAT Tatarani, 
Dambovita la SC.OMV Petrom SA-UPSTREAM, in vederea realizarii obiectivului 
petrolier “ Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafata si reamenajare cale 
de acces la sondele 626, 627 si 628 Drăgăești”- initiator Primarul comunei 
Tatarani. 

Se prezinta Proiectul de hotarare nr.4/22.01.2021, Referatul de aprobare 
nr.495/22.01.2021 si Cererea nr.225/22.01.2021 depusa de SC. OMV- Petrom SA 
prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producție, Zona de Producție 
Muntenia, Raportul de evaluare intocmit de persoana autorizata si Raportul de 
specialitate nr.497/22.01.2021 intocmit de compartimentele de specialitate 
urbanism si cadastru- mediu din cadrul primăriei Tătărani. 

Domnul Paraschiva considera ca ar trebui sa-i conditionam ca la terminarea acestor 
lucrari, firma respectivă sa lase terenul in starea initiala, iar domnul Primar 
informeaza ca asa va face. 

Se supune la vot Proiectul de hotarare- se voteaza cu 15 voturi “pentru”. 

  In continuare, domnul Presedinte de sedinta invita pe domnul Primar Patru 
Constantin sa dea citire Raportului anual privind starea economica si de mediu a 
UAT Tatarani pe anul 2020, in conformitate cu prevederile art.159 alin.1) lit.”b”si 
alin.3) lit.”a” din OUG nr.57/2019, Codul administrativ cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

Domnul Primar isi exprima nemultumirea fata de procentul de incasare al taxelor si 
impozitelor pe anul 2020. Acest lucru va duce la o repartitie mult mai mica a 
fondurilor de la bugetul de stat. 



   Domnul Antofie Dumitru intreaba ce se intampla cu cei care nu vin sa-si 
plateasca amenzile. Domnul Primar in cateva cuvinte reda demersurile facute 
pentru recuperarea acestor sume, cat si prevederile legale. 

   Se trece la punctul urmator: Prezentarea raportului de activitate desfasurata de 
asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul al II-lea, pe anul 
2020. 

   In finalul sedintei se prezinta Raportul privind transparenta decizionala in 
administratia publica conform Legii nr.52/2003, perioada de raportare 01.01.2020-
31.12.2020. 

   Raportul fiind prezentat, domnul primar informeaza consiliul local de faptul ca 
ne aflam intr-o situatie critica, referitor la faptul ca pentru a implementa proiectul 
pe POIM- reabilitare sistem de alimentare cu apa Gheboieni, trebuie sa fim 
proprietari,  sa avem in domeniul public suprafata de 2800 mp, teren la statia de 
apa. 

    S-a luat legatura cu domnul Dumitru Ion care detine terenul langa statia de 
pompe si a fost solicitat sa ne vanda acest teren iar acesta a raspuns ca nu doreste 
sa vanda, situatie in care nu putem implementa proiectul. 

 

 

Președinte de sedință                                          Secretar general comună 

   ANTON ION                                                    MIHĂILĂ MIOARA 

 


