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JUDETULDAMBOVITA
COMUNA TATARANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Incheiat in data de 18.03.2021 in sedinta ordinara a Consilul Local Tatarani,

judet Dambovita.
Consiliul Local Tatarani a fost convocat prin Dispozitia nt. 57112.03.2021 a

primarului comunei Tatarani, in conformitate cu prevederile art.l33, alin (1) din OUG

57l10lg privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sedinta Consiliului local se desfasoara in caminul cultural din satul Gheboieni,

cu participa rea frzica a consi lierilor locali, respectandu-se distantarea sociala.

Secretarul general al comunei Tatarani consulta condica de prezenta a

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

prezenti I 4 consilieri.
Absenti: dl. Rada Vasile, care lipseste motivat, deoarece acesta este internat in

spital-operat- 
La sedinta consiliului local este prezenta dna. Cocosila Bianca-Georgiana si

dnul. Primar-Patru Constantin.
D-na secretar general supune spre aprobare consiliului

incheiat in sedinta din dat de25.02.2021, a Consiliului local.
local, procesul verbal

Se voteaza cu 14 voturi,,Pentru".
In continuare dl. Presedinte de sedinta-Bondoc Aurel-Nicolae supune spre

aprobare Ordinea de zi a sedintei conform Dispozitiei w.57112.03.2021 a primarului

comunei Tatarani.
Se voteaza cu 14 voturi ,,Pentru".
Se trece la dezbaterea punctului 1, inscris pe ordinea de zi a sedintei: Proiect de

hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Tatarani,

judetul Dambovita, in vederea scoaterii din functiune si casarea unor bunuri aflate in

concesiunea Societatii Compania de Apa-Targoviste Dambovita-SA, initiator primarul

comunei Tatarani.
Se prezinta Proiectul de hotarare nr.11/08.03.2021 intocmit de primarul

comunei Tatarani, referatul-raportul de specialitate nr.1873/08.03.2021, intocmit de

biroul Financiar-Contabilitate, cat si adresa cu nr. 6251123.02.2021 transmisa de catre

SC Compania de Apa-Targoviste Dambovita-SA, prin care se solicita trecerea din

domeniuf public in domeniul privat, in vederea casarii, scoaterii din functiune, a unor

bunuri de ia statia de apa-serviciul, pe care acestia il au in concesiune.



Pentru inceput domnul primar ia cuvantul si face un scurt istoric, mai ales

pentru consilierii noi, cu privire la faptul ca noi am predat sistemul Companiei de Apa,

iar aceste bunuri si-au pierdut utilitatea sau uzat, motiv pentru care aceste bunuri-
mijloace fixe, trebuie inlocuite cu altele noi, iar acestea vechi trebuie scoase din uz si

casate, valorificate, iar sumele obtinute din valorificarea acestora se fac venit la bugetul
local.

Domunl Primar doreste sa se prezinte procesele verbale incheiate in comisiile de

specialitate cu privire la avizele proiectelor de hotarari.
Domnul Paraschiva se inscrie la cuvant, care subliniazd ca nu se precizeaza

acum care este suma de amortizare a acestor mijloace fixe si de ce aceasta companie

caseaz;a aceste bunuri.
Domnul Primar mai prezinta inca odata datele din adresa Companiei de apa cu

privire la aceste bunuri(valoare, sume amortizare). Domnul Primar subliniaza ca noi
dam aprobare de casare si valorificare, ca noi suntem proprietarii acestor bunuri, ei nu
pot face nimic fara noi.

Domnul Paraschiva intreaba de ce nu oprim noi aceste bunuri sa le casam si sa

le valorificam, de ce nu facem noi procedura, de ce imputernicim Compania de Apa?

Toate primariile procedeaza in acest mod, subliniaza domnul primar, si fac

aceasta procedura pentru toate sistemele pe care le au in administrare.
Se inscrie la cuvant domnul Antofie Ion, care intreaba de ce avem, de ce are

domnul Primar atata incredere in Compania de Apa, daca nu vor vira corect sumele de

bani care au fost obtinute ca urmare a valorificarii acestor bunuri-mijloace fixe?
Domnul primar raspunde ca nu se pune problema astfel, de incredere, ca nu are

nimeni niciun astfel de interes, sa ne duca in eroare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.
Se voteaza cu 10 voturi ,,pentru", iar ,,abtineri"4, domnii: Paraschiva Petre,

Stanescu Constantin, Cirstina Marian, Antofie Dumitru.
Se trece la punctul 2-Proiect de hotarare privind stabilirea procedurii de

inchiriere a bunurilor proprietate publica si privata a comunei Tatarani, judetul

Dambovita.
Se da citire Proiectului de hoatarare w.12110.03.2021, referatului de aprobare

nr.I997110.03.2021, Raportului de specialitate nr. 2000/10.03.2021, Procedura de de

inchiriere a bunurilor proprietate publica si privata a comunei Tatarani, judetul

Dambovita.
Dupa prezentarea acestor materiale, domnul Presedinte de sedinta, Bondoc

Aurel Nicolae, supune la vot Proiectul de hotarare.
Se voteaza cu 14 voturi,,pentru".
In continuare domnul Presedinte de sedinta supune spre dezbatere Proiectul de

hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea

obiectivului "schimbare de destinatie Magazin universal cu bufet in Sediu de Primarie
comuna Tatarani si reabilitare, extindere, compartimentare, modernizare si dotare

cladiri Cl in satul Tatarani, comuna Tatarani, judetul Dambovita."
Se da citire Proiectului de hoatarare nr.I3/11.03.2021, initiat de primarul

comunei Tatarani, referatului de aprobare m.2004111.03,202T, Raportului de

specialitate nr.20391I1.03.2021, Devizului general cu indicatorii tehnico-economic.



Domnul Primar ia cuvantul si intreaba de ce unii consilieri au spus in sedintele
de comisie ca mult mai bine ar fi sa se infiinteze un camin de batrani dar s-a gandit
cineva ce presupune acest lucru, ce cheltuieli presupun aceste lucruri, suportate de la
bugetul local al comunei Tatarani?

- Domnul primar da citire unui document-Hotararea de Consiliul Local prin care
au fost alocate fondurile pentru cumpararea acestui imobil, desemnarea domnului
primar pentru semnarea actului de vanzare-cumparare pentru acest teren si constructie,
procesul verbal unde au fost consemnate precizarile de rigoare cu privire la intentia de
cumpararea acestui imobil cu scopulde a construi un nou sediu de piimarie.

Domnul Primar aftrma ca se doreste construirea unui nou sediu de primarie
adecvat, cu sala de consilu, sal[ de sedinta, cu biblioteca, sala de cununii. de birouri
adecvate, arhiva.

Domnul Antofie Ion intreaba de ce se doreste acest lucru, deoarece dansului i se
pare destul de adecvat si sediul existent?

Domnul Paraschiva isi exprima si dansul nemultumirea fata de faptul ca se
doreste un nou sediu, deoarece dansul considera ca sunt alte prioritati.

Domnul Antofie Ion subliniaza ca dansul niciodata nu o sa fie impotriva
progresului in comuna, cu realizarca unor noi obiective, de ce nu se amana acest punct,
sa intrebam mai intai cetatenii ce parere au cu acest lucru, de constructia unui nou sediu
de primarie. Dansul avazut opinia unor cetateni cu prilejul unei inmormdntdrila care a
participat.

Se inscrie la cuvant domnul Paraschiva Petre, care doreste sa inteleaga faptul ca
in mandatul trecut consilierii locali au fost de acord cu achizitionarea u""rtui tlren si
cladirea pentru un nou sediu de primarie, dar de ce nu s-a facut un studiu de
oportunitate, de ce nu s-au consultat cetatenii, de ce la punctul 3 cu 5 din devizul de
lucrari -indicatorii , este o suma mai mare-cheltuieli curente si neprevazute?

Domnul Paraschiva nu este de acord cu acest punct, nu doreste sa se faca
primarie in aceste conditii.

Domnul Paraschiva o sa stranga 500 de semanturi de la cetatenii care nu vor o
primarie noud.

Doamana Lazar spune ca si dansa o sa stranga semanturi de la cetatenii care vor
o primarie nou6.

Domnul presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind
indicatorii telinico-economici .

Se voteaza cu 9 voturi ,,pentru", ,,impotriva" domnii paraschiva petre, Stanescu
Constantin, Cirstina Marian, Antofie Dumitru iar domnul Antofie Ion se,,abtine,,.

Domnul Antofie Dumitru doreste sa mai completeze ceva legat de acest punct
dar sedinta s-a incheiat.

Presedinte de sedinta,
Bondoc Aurel-Nicolae

Secretar general comuna,
Mihaila Mioara


