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Incheiat astazi,O2 iunie 202r in sedinta extraordinara, conv ocatade indataa
C onsiliului L oc al T atar ani,j udetul Damb ovita.
consiliul local a fost convocat prin Disp ozitia nr. 111/02.a6.2021a primarului
comunei Tatarani in conformitate cu prevederile art. 133 alin.2) 1it.,,a,,, art.134alin.l) lit;'a"., alin.4) alin.5) si art.135 alin.1),alin.3 si alin.4) din ouG nr.5712019privind codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
sedinta consiliului Local se desfasoara in caminul cultural Gheboieni cuparticiparea frzica a consilierilor locali, respectandu-se distantarea sociala.Doamna secretar general, Mihaila Mioara, consulta condica de prezenta aconsilierilor locali si se constata ca din numarul totar de 15 consilieri in functie,suntprezenti un numar de 13 consilieri.
Absenti:domnii Atanase Vilica, Radu George.
In continuare domnul Presedinte de sedinta, Dumitru Adrian George supune spreaprobare ordinea de zi a sedintei, conform Dispozitiei nr.1 lr/02.06.202r.
Se voteaza (aproba) cu 13 voturi o.pentru,,.

se trece la punctul 1 inscris pe ordinea de zi a sedintei: Adap tareaprocesului-
verbal al sedintei anterioare.
Procesul-verbal se afla la dosarul de sedinta din data de z0 mai 202r.Domnul Presedinte de sedinta supune la vot si se votea za cul3 voturi ..pentru,,.

In continuare se trece la punctul 2 inscris pe ordine a de zi:proiect de hotararea consiliului local nt'27/02.06.202r privind rectificarea Bugetului local al comuneiTatarani'judetul Dambovita pe anul202r pe trimestrul al II lea in ceea e privescveniturile si cheltuielile.
se prezinta Extrasul de cont din data de 27.05.2021 privind finantarea programului
National devDezvoltare locala generat de sistemul Forexebug al ANAF, proiectul
de hotarare nr'27/a2'06.2021, initiat de Primarul comune i Tatarani, Referatul de



aprobare nt'5152/02.06.2Q2r si Raportul de specialitate nr.51g5/0 2.06.2021
intocmit de doamna Cocosila Bianca.
Domnul Primar subliniaza ca aceste sume sunt venite pentru lucrarile efectuate la
obiectivul de investitii "Reabilitare, modernizare, extindere si dotare cladire Scoala
caprioru cu clasele I-VIII din saful caprioru, comuna Tatarani,judetul Dambovita.

Domnul Primar subliniaza faptul ca mai avem foarte putin si vom termina si
aceasta lucrare.

Domnul presedinte de sedinta Dumitru, supune la vot proiectul de hotarare.
Se voteaza cu l3 voturi ..pentru'.

Domnul Antofie Ion ia cuvantul si intreaba daca se mai pot aloca sume pentru
terminarea lucrarii care este inceputa la parohia Gheboieni.
Domnul primar afirma Qa, da, anul acesta fiecare parohie trebuie sa primeasca cate
20'000 lei , iar anul trecut parohia Gheboieni a prlmit de la bugetuilocal 1.mil.lei
vechi, afirma domnul Primar. Domnul Paraschiva intreaba ce face parohia
Gheboieni cu terenul de ra fosta Mina Margineanca?
Da, spune domnul primar, asa este.

Presedinte de sedinta
Dumitru Adrian-George

Secretar general UAT
Mihaila Mioara


