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PROCES-VERBAL

Incheiat astazi,3O iunie 202I in sedinta ordinara aCLTatarcni, judetul Dambovita.

Consiliul local a fost convocat prin Dispozitia nr. T23124.06.2021a Primarului comunei Tatarani,

judetul Dambovita in conformitate cu prevederile art.T33 alin.l) din OUG, tn.5712019 privind

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sedinta Consiliului Local se desfasoara in Caminul Cultural Gheboieni cu participarea ftzica

a consilierilor locali, respectandu-se distantarea sociala.

Doamna secretar general, 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 14, absent

fiind domnul Radu George.

In sedinta Consiliului Local este present domnul Primar- Patru Constantin.

In continuare domnul Presedinte de sedinta, Dumitru Adrian, supune spre aprobare consiliului

local ordine a de zi a sedintei, conform Dispozitiei de convocare nt.123124.06.202I.

Se voteaza cul4voturi ooPentru".

Se trece la punctul I in scris pe ordinea de zi a sedintei: Adaptare aprocesului-verbal incheiat in

sedinta anterioara a consiliului local.

Se voteaza cu l4voturi "Pentru".

In continuare se trece la punctul 2 inscris pe ordinea de zi a sedintei: Proiect de hotarare privind

nr.l4l:5.A3.202l privind atestarea modificarii si completarii Inventarului bunurilor care apartin

domeniului public al comunei Tatarani, judetul Dambovita.

Se prezinta proiectul de hotarare nr.14115.03 .2021, Referatul de aprobare nt.2124115.03.2021'

Raptrtul de specialitate nr.2127115.03.2021, Procesul-verbal m.2T16115.03.2021 incheiat de

catre comisia speciala pentru intocmire si actualizarea inventarului domeniului public.

Doamna secretar general, Mihaila Mioara, specifica faptul ca a fost parcwsa procedura prevazuta

de OUG. Nr.57l2019 privind Codul administrativ, actualizata, cu Ministerul Dezvoltarii,

Lucrarilor publice si Administratiei, cu privire la informarea si transmiterea catre acestea a

tuturor informatiilor si documentelor necesare pentru adoptarea de catre Consiliul local Tatarani

a Hotararii de atestare a modificarilor si completarilor in Inventarul bunurilor care apartin

domeniului public al comunei Tatarani.



De asemenea, doamna Secretar General subliniaza faptul ca se regasesc la dosarul de sedinta

adresa MLPDA, nr.l24828lDPFBL-3505/11.11.2020, cat si adresa nT.MDLPA'37203|DPFBL-

1630/t4.05.202r.

In concluzie, doamna secretar general subliniaza ca aceasta atestare in domeniul public se face

cu privire modificarile aduse a unor pozitii deja existente in Anexa 72 la HG.nr.l350l200l,

Inventarul bunurilor domeniului public al comunei Tatarani, drumuri existente, inregistrate deja

in inventar, cat si completarea inventarului cu pozitii noi de strazi ca uffnare a intocmirii

Nomenclatorului Stradal al comunei Tataruni si obtinerea de Carti Funciare pentru aceste strazi.

Domnul primar specifica faptul ca a fost un demers greoi si anevoios de parcurs pentru aceasta

atestare a strazilor, dar in cele din urma am reusit.

Domnul Presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare nr.I4115.03.2021.

Se voteaza cu 14 voturi "Pentru".
Se trece la punctul 2 inscris pe ordinea de zi: Proiect privind aprobarea Execu{iei bugetare pe

trimestrul I al anului 2021privind bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Tatarani.

Se prezinta Proiectul de hotarare nr.32/23.06.202l, Referatul de aprobare nr.6133123.06.202I,

Raportul de specialitate m.6136123.06.2021si Raportul de analizanr.6l35l23.06.202l.

Domnul Primar ia cuvantul si apreciaza ca acum consilierii noi/tineri vin si se intereseaza intot
ceea ce priveste activitatea Primariei; domnul consilier Antofie Dumitru a venit astazi si a

intrebat la dansul in birou ce presupune aceasta executie bugetara, ce simbolizeaza aceste sume

trecute in anexele Proiectului de hotarare.

De asemenea, domnul Primar aduce la cunostinta activitatea buldoexcavatorului, pe care

folosindu-l se defecteaza, iar reparatiile si inlocuirea unor piese nu se pot face oricum, trebuie

contactate firme autorizate, facturi, etc.

Domnul Primar in legatura cu acest subiect, subliniaza faptul ca in comuna noastra sunt cetateni

care si-au cumparat utilaje- buldoexcavatoare si acestia s-au interest daca pot lua si vinde

balastru din albia raului Dambovita.

In satul Gheboieni, angajat la Compania de Apa este baiatul lui Eugen Spirea, care are si el un

astfel de utilaj, iar la randul sau s-a interest daca poate inchiria de la apele Vedea o insulita din

care sa poata lua balastru.

In ceea ce priveste executia bugetara, domnul Primar aduce la cunostinta, referitor la sumele

legate de inchirierea buldoexcavatorului, este o problema complicata, deoarece noi am stabilit o

suma de bani/ora, dar nu se stie exact pe ce perioada se solicita inchirierea, urmand ca la finalul

lucrarii sa se vada cate ore au fost necesare.

Cu privire la previziunile din bugetul local, acestea au fost facute cat de cat aleatoriu, am mai

previzionat anumite sume dar ramane devazut cat reusim sa incasam. Pentru anul2022, afirma

domnul Primar, vom fi mai 'ostramtorati", deoarece pentru antil 2022 am diminuat taxele si

impozitele lasanduJe exact ca in Codul Fiscal, astfel vom avea venituri si mai mici.

Domnul Primar subliniaza ca Ia compartimentul taxe si impozite avem probleme legate de faptul

ca domnul Ionica a facut operatie la inima, domnul Baicu Traian este si el bolnav, face analize,la

acel compartiment fiind un volum mare de munca si o munca complexa.



Momentan trimitem instiintari de plata prin posta ( ne costa 8.S0 lei) fiecare plic, deoarece la

controlul curtii de conturi trebuie sa facem dovada ca nu s-au incasat toate impozitele, dar noii

salariatii nostrii si-au facut datoria'

Salariatii nostrii au trimis plicurile la unul din

care nu s'au dezbatut succesiunile'

mostenitori pentru suprafetele/paduri/terenuri pe

Domnul Paraschiva doreste sa stie pe ce s-au cheltuit banii pana

cheltuieli. Nu trebuie sa se supere nimeni, spune domnul Paraschiva.

acum/ pe capitol de

Domnul Primar raspunde ca la drumuri, acolo unde este interesat, suma este ceea ce s-a

cheltuit pentru drumul de la caprioru si mai avem de dat 3 milioane( inca nu se stie acum exact).

Domnul presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare, initiat de Primarul comunei

Tatarani.

Se voteaza cu 14 voturi 'Pentru''

Se trece la punctul 3 inscris pe ordinea de zi, Proiect de hotarare privind acordarea unui

sprij in fi nanciar Parohi ei Gheboieni, comunaTat at ani,j udetul Dambovita'

Se prezinta Proiectul de hotarare nr.33123,06.2021, Referatul de aprobare nt'6137123'06'2021'

Referatul de specialitate nr.6r40 r23.06.202r, cererea m.5742r15.06.2021a Parohiei Gheboieni'

Domnul primar subliniaza faptul ca noi- in speta domnii consilieri ar trebui sa se intereseze de

stadiul lucrarilor si calitatea acestora de la Parohia respectiva.

Domnul Primar informeazaca parohia a contactat pe un anume Nae Cristian (ginerele lui Pauna

Victor), un anume cetatean care are o datorie mare fata de primaria Tatatani'

Domnul primar nu este multumit de cum a fost construit acoperisul acestei constructii incepute

de Parohia Gheboieni.

Domnul Antofre Ion este nemultumit de faptul ca preotii de la Gheboieni au fost informati ca

dansul s-a impotrivit alocarii de fonduri pentru constructiile respective de la Parohia Gheboieni'

Domnul presedinte supune la vot Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Tatarani'

Se voteaza cu 14 voturi o'Pentru"'

Domnul Bondoc propune sa se mai aloce sume de bani daca exista posibilitatea'

Domnul Primar subliniaza faptul ca numai pentru a pune table pe acoperisul Parohiei a fost

perceputa suma de 40'000 lei'

Domnul Antofie Dumitru vine cu propunerea ca la sedinta viitoare sa fie invitat preotul de la

Gheboieni sa informeze consiliul local ce a facut cu acesti bani.Noi nu putem sa-i intrebam decat

ce a facut cu banii alocati de Consiliul Local, spune dl' Primar'

Doamna lvascua firma ca nu trebuie sa se interp teteze gresit, ca aceasta constructie este facuta

cu sprijinul cetatenilor si pentru catatenii satului Gheboieni.

Presedinte de sedinta

DUMITRU ADRIAN. GEORGE

Secretar general comuna

MIHAILAMIOARA


