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PROCES-VERBAL 

 

 
       Încheiat astazi, 22 aprilie 2021 in sedinta ordinara a Consiliului Local Tatarani, judetul 

Dambovita. 

      Consiliul local a fost convocat prin Dispozitia nr. 80/16.04.2021 a Primarului comunei 

Tatarani in conformitate cu prevederile art.133 alin.1) din OUG, nr.57/2019 privind 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 Tatarani consulta condica de prezenta a consilierilor locali si se 

constata ca din numarul de 15 consilieri, sunt prezenti 14, domnul Rada Vasile a decedat. 

     In sedinta sunt prezenti: domnul Primar, Patru Constantin, doamna Cocosila Bianca si domnul 

Baicu Traian, consilieri superiori in cadrul Biroului financiar-contabilitate al Primariei Tatarani 

si domnul Ionica Mihail. 

     Pentru inceput, doamna Mihaila Mioara, secretarul general al comunei Tatarani supune spre 

aprobare Consiliului Local procesul-verbal incheiat in sedinta consiliului din data de 18 martie 

2021. 

Se voteaza cu 14 voturi “pentru”. 

   Domnul Presedinte de sedinta, Bondoc Aurel, supune spre aprobare ordinea de zi a sedintei, 

conform Dispozitiei nr. 80/16.04.2021. 

Se voteaza cu 14 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 administrativ, actualizat, suplimentarea 

ordinei, avand in vedere solicitarea urgenta a Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 

Administratiei prin “CNI” SA, cu privire la predarea catre MDLPA- a amplasamentului pentru 

realizarea obiectivului Sediul Primariei comunei Tatarani. 

Domnul Primar solicita suplimentarea ordinei de zi a sedintei, cu Proiectul de Hotarare 

nr.22/21.04.2021, privind predarea catre MDLPA prin Compania nationala de Investitii “C.N.I.” 

S.A a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de invenstitii “ 

Schimbare destinatie din “Magazie Universal cu bufet”in “Sediu Primarie comuna Tatarani” si 

reabilitare, extindere, compartimentare, modernizare si dotare cladire C1, sat Tatarani, comuna 

Tatarani, judetul Dambovita. 



Domnul Presedinte de ședinta supune spre aprobare Consiliului Local propunerea facuta de 

domnul Primar, de suplimentare a ordinei de zi a sedintei, cu acest proiect de hotarare. 

Se voteaza cu 13 voturi „pentru”- abtinere domnul consilier Paraschiva Petre.  Domnul Primar 

solicita sa se tina un moment de reculegere in memoria domnului Rada Vasile. 

    In continuare, domnul Presedinte solicita dezbaterea punctului 1 inscris pe ordinea de zi a 

sedintei: Proiect de hotarare privind adoptarea bugetului local al comunei Tatarani, judetul 

Dambovita, pe anul 2021. 

Se prezinta Proiectul de hotarare nr.15/26.03.2021, Referatul de aprobare nr.2534/26.03.2021, 

intocmite de Primarul comunei Tatarani, adresa nr. 7374/25.03.2021 a C.J. Dambovita, adresa 

nr.12.866/26.03.2021 transmisa de ANAF Dambovita, Rapoartele de specialitate 

nr.2538/26.03.2021, respectiv nr./22.04.2021, intocmite de consilier superior Cocosila Bianca, 

functionar public in cadrul Biroului financiar-contabil Primaria Tatarani. 

Domnul Primar dorește sa se inteleaga faptul ca initiativa doamnei Secretar de a forma un grup 

cu toti consilierii nu a fost o reusita, deoarece domnul Paraschiva a considerat ca pe acest grup sa 

posteze opinii politice. 

Doamna secretar general ia cuvantul si subliniaza faptul ca acest grup era foarte bun pentru a 

comunica intre noi cu privire la toate aspectele pe care le sesizam, lucrarile legate de sedintele de 

consiliul local. In ceea ce priveste materialele de sedinta, doamna Secretar informeaza ca acestea 

se pot gasi la sediul Primariei in format de hartie, astfel toti consilierii locali pot avea acces, iar 

in functie de solicitari vor fi puse la dispozitie si in format electoric. Domnul Antofie Ion este 

invitat sa ridice materialele pentru sedinta, daca doreste.Doamna secretar  pune la dispozitia 

consilierilor locali intreaga documentatie. 

      Domnul Primar doreste sa sublinieze faptul ca toata lumea trebuie sa inteleaga ca toate 

sumele din buget sunt previziuni, si este in functie de sumele incasate, de sumele pe care le vom 

primi. Trebuie avut in vedere ca sunt cheltuieli mari cu drepturile persoanelor cu handicap 

(asistenti personali, voucherele de vacanta, indemnizatiile de hrana etc.). Nu se pot face plati 

decat in ordinea cronologica in care facturile, cheltuielile sunt inregistrate, relateaza domnul 

Primar. 

       In continuare, domnul Primar citeste  Programul anual de investitii si subliniaza faptul ca 

pentru a putea face o cheltuiala in timpul anului, este necesar sa avem prevazut acest lucru. 

Domnul Paraschiva doreste sa stie de ce este acest lucru prevazut că totuși nu intelege. 

Tocmai din aceasta cauza trebuie sa prevedem fonduri, poate vom fi nevoiti sa facem in cursul 

anului cheltuiala, afirmă domnul primar. 

    Domnul Paraschiva afirma ca din cunostintele sale, fiecare primarie poate lua pietris de la 

apele romane, dar domnul Primar raspunde  ca dansul nu o sa faca asa ceva.  

    Domnul Paraschiva discuta in contradictoriu cu doamna Lazar Elena, aceasta reprosandu-i 

domnului Paraschivasa nu mai intervina tot timpul cand alte persoane discuta.  

    Domnul Primar pune accent pe solicitarea politiei in ceea ce priveste supravegherea video a 

unitatilor de invatamant de pe raza comunei Tatarani. In tot ceea ce expune domnul Primar, 

domnul Paraschiva afirma ca sumele propuse sunt prea mari.  



      Domnul Antofie Ion intreaba daca la Scoala Gheboieni se poate face ceva. Domnul Primar 

raspunde ca nu se poate face nimic, deoarece aceasta este inchisa;  tot ce facem se face numai cu 

avizul Ministerului Educatiei, nu se pot face cheltuieli pentru o institutie inchisa. 

Sunt cheltuieli mari cu drepturile salariale, iar veniturile comunei noastre sunt foarte mici, mai 

ales in comparatie cu comuna Voinesti care incaseaza si 12 milioane lei intr-o zi, afirma domnul 

Primar. 

Domnul Primar isi exprima regretul fata de faptul, ca la vremea respectiva nu a dat din terenul-

izlazul din satul Gheboieni tinerilor casatoriti, sau pentru alte destinatii (inchirieri, concesionari).  

Domnul Antofie Dumitru intreaba ce se face cu sumele pentru balastare. Domnul Primar 

considera ca acesta nu a inteles ce a expus dansul cu privire la PAAP. 

    Se supune la vot Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2021. 

    Se voteaza cu 12 voturi “pentru”, impotriva: domnul Paraschiva si domnul Stanescu. 

    Domnul Antofie Dumitru intreaba daca se extinde iluminatul si in satul Gheboieni, strada 

Ruja. 

   Se trece la punctul 2- Proiect de hotarare privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor 

locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2022.Se prezinta Proiectul de hotarare 

nr.16/26.03.2021, Referatul de aprobare nr.2536/26.03.2021, intocmite de Primarul comunei 

Tatarani si Raportul de specialitate nr. 2541/ 26.03.2021, intocmit de domnul Baicu Traian si a 

adresei nr.16/14.01.2021, a Institutului National de Statistica. 

   Domnul Primar doreste ca toti cetatenii sa stie ca pentru anul 2022 impozitele vor fi mai mici 

in comparatie cu anul 2021, acestea sunt conform Codului fiscal- Legea 227/2015, republicata. 

  Domnul Ionica Mihail subliniaza faptul ca se va vedea  diferenta aceasta mare in comparatie cu 

anul 2021. 

   Se supune la vot Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Tatarani. 

   Se voteaza cu 14 voturi “pentru”. 

   Se trece la punctul 3 pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de 

Analiza si Acoperirea Riscurilor la nivelul comunei Tatarani, judetul Dambovita. 

Se prezinta Proiectul de hotarare nr.17/07.04.2021, Referat de aprobare nr.3041/07.04.2021, 

Raportul de specialitate nr.3045/07.04.2021 intocmit de Baicu Stefan. Dupa prezentarea acestora 

se supune la vot Proiectul de hotarare initiat de domnul Primar. 

Se voteaza cu 14 voturi „pentru”. 

    Se trece la punctul urmator: Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept, inainte 

de expirarea duratei normale, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului Rada 

Vasile, precum si vacantarea locului de cxonsilier local in cadrul CL Tatarani, judetul 

Dambovita. 

Se prezinta Proiectul de hotarare nr.18/07.04.2021, Referatul de aprobare nr.3051/07.04.2021, 

Referat constatator intocmit de Primar si secretar general, Raportul de specialitate nr. 

3056/07.04.2021. Se supune la vot Proiectul de hotarare. 

Se voteaza cu 14 voturi “pentru”. 



Se trece la punctul urmator:Proiect de hotarare privind actualizarea Devizului general si a 

indicatorilor tehnico-economici la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii “Realizare 

si dotare dispensar medical in satul Caprioru, comuna Tatarani, judetul Dambovita. 

Se prezinta Proiect de hotarare nr.19/08.04.2021, Referat de aprobare nr.3238/08.04.2021, 

Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.2498/25.03.2021, Raport de specialitate 

nr.3243/08.04.2021 intocmit de doamna Cocosila Bianca. 

 Domnul Primar apreciaza ca aceasta lucrare este foarte frumoasa, facuta dupa standarde 

europene, o mare realizare. 

Se supune la vot Proiectul de hotarare. 

Se supune cu 14 voturi “pentru”. 

Domnul Presedinte de sedinta solicita dezbaterea Proiectului de hotarare privind aprobarea 

numarului si a cuantumului burselor scolare aferente anului scolar 2020-2021 pentru elevii din 

invatamantul preuniversitar de stat, la nivelul comunei Tatarani, judetul Dambovita. 

Se prezinta Proiectul de hotarare nr.20/12.04.2021, Referatul de aprobare nr.3452/12.02.2021, 

Referatul de specialitate intocmit de doamna Cocosila Bianca, nr.3454/12.04.2021, adresa Scolii 

Gimnaziale Tatarani nr.292/12.04.2021. 

Domnul Primar subliniaza faptul ca au fost primite de la govern o parte din sumele necesare 

pentru acordarea acestor sume, bursele fiind in minim 1000 lei pentru toate tipurile de burse, de 

performanta, de venit, de studiu si de ajutor social. 

In adresa primita de la Scoala Tatarani rezulta un numar de 183 de burse pe trei categorii: burse 

de merit:75, de studio:17, ajutor social:91. 

Domnul Presedinte de sedinta supune spre aprobare Proiectul de hotarare initiat de domnul 

Primar. 

Se voteaza cu 14 voturi “pentru”. 

     In continuare se trece la dezbaterea proiectului de hotarare cu care a fost suplimentata ordinea 

de zi a sedintei, la solicitarea domnului Primar, Patru Constantin. 

Se prezinta Proiectul de hotarare nr.22/21.04.2021initiat de Primarul comunei, Referatul de 

aprobare nr.3978/21.04.2021, intocmit de domnul Primar, solicitarea domnului Alin Frâncu-

“CNI”-SA inregistrata la sediul Primariei Tatarani la nr. 3964/20.04.2021, Raportul de 

specialitate nr.3980/21.04.2021 intocmit de doamna Cocosila Bianca. 

Informarea fiind facuta, domnul primar doreste sa reaminteasca faptul ca si Caminul cultural 

Gheboieni a fost reabilitat si dotat tot ca urmare a obtinerii de fonduri prin CNI, si tot ca si 

atunci, acum la noul sediu de Primarie, Institutia ( Primaria) nu se ocupa de niciun demers, 

licitatie, achizitii etc., UAT-ul decat preda amplasamentul. 

In momentul de fata este nevoie de revocarea Hotararii nr.15/18.03.2021 a CL Tatarani privind 

aprobarea indicilor tehnico- economici, aprobarea prin hotararea de astazi a acestor indicatori 

stabiliti de CNI, sa se stabileasca asigurarea finantarii de catre UAT Tatarani a cheltuielilor 

pentru racordarea la utilitati, sa se asigure depozitarea si organizarea santierului. 

De asemenea exista obligativitatea de a fi mentinuta destinatia obiectivului pe o perioada de 

minim 15 ani. 



La finalul acestor discutii, domnul Presedinte de sedinta supune spre aprobare Proiectul de 

hotarare initiat de primarul comunei Tatarani. 

Se voteaza cu 10 voturi “pentru”. 

Sunt 4 voturi abtinere: domnul Paraschiva Petre, domnul Stanescu Constantin, domnul Carstina 

Marian si domnul Antofie Dumitru. 

Se declara sedinta inchisa. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                             SECRETAR GENERAL COMUNĂ  

BONDOC AUREL-NICOLAE                                        MIHĂILĂ MIOARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


