
ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
coMUNA rArAnaNr
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi, 23 iunie2}2l in sedinta extraordinara, convocata de indata a CL Tataruni,

judetul Dambovita.

Consiliul local a fost convocat prin Dispozitia m. 117123.06.2021 a Primarului comunei

Tatarani, judetul Dambovita in conformitate cu prevederileart.l33 alin.2)lit."a", art.134 alin'1)

Iit.,,a,,, alin.4) alin.5) si art.135 alin.1),alin.3si alin.4) din oUG, nr.5712019 privind codul

Admini strativ, cu modifi carile si completarile ulterioare.

Sedinta Consiliului Local se desfasoara in caminul cultural Gheboieni cu participarca ftzica a

consilierilo rlocali, respectandu-se distantarea sociala'

Doamna Secretar general, Mihaila Mioara, consulta condica de prezenta a consilierilor local

si se constata ca din numarul total de 15 consilieri in functie, suntprezenti un numar de 11,

absenti fiind domnii: Paraschiva Petre, Atanase Vilic6, Antofie Ion si Antofie Dumitru'

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

local ordine a de zia sedintei, conform Dispozitiei nr.117123.06.2021'

Se voteaza (aproba) cu 11 voturi o'pentru"'

Se trece la punctul 1 inscris pe ordinea de zi a sedintei: Adaptarea procesului-verbal incheiat in

sedinta anterioara a consiliului local.

Se voteaza cu l lvoturi 'oPentru".

Domnul presedinte de sedinta solicita dezbaterea punctului 2 inscris pe ordinea de zi: proiect

de hotarare nr.31123.06.2021 privind aprobarea asocierii/parteneriatului unitatii administrativ-

teritoriale a comunei Tataruni, prin Consiliul local Tatarani,judetul Dambovita, prin Consiliul

Judetean Dambovita, in vederea realizariiunor obiective de investitii / dotari/proiecte, lucrari sau

servicii de interes Public.
Se prezinta adresa cu nr.151 T8122.06.2021 transmisa de Consiliul Judetean Dambovita, prin

care inform eaza ca s-a admis finantarea prin Programul Judetean de Dezvoltare Locala a

proiectului,,Modernizare drumuri locale in comuna Tatarcni,judetul Dambovita"'

Se da citire proiectului de hotarare nr.31123.06 202!, initiator Primarul comunei Tatarani,

Referatului de aprobare m.6120123.06.2021,cat si Raportului de specialitate m.6121123-06.2021,

intocmit de doamna Cocosila Bianca, consilier superior birou financiar- contabilitate, Primaria

comunei Tatarani.

Se prezinta Contractul de asociere I parteneiat si Protocolul de administrare in comuno conform

anexelor 1 si 2 la proiectul de hotarare.



Domnul primar informeaza consiliul rocar cu privire la demersurile facute ra consiliul

Judetean, Dambovita, pentru a putea benbficia de Programul Judetean de Dezvoltare Locala'

Domnur presedinte de consiliu Judetean a acceptat demersurile si urmeaza sa beneficiem de

asocierea cu consiliul Judetean daca cL Tatarani adopta hotarare de cons'iu local pana pe data

de24,06.202|, drepttrmare am fost nevoiti sa ne intalnim astaz|pentru a se aproba asocierea cu

;:TllltJlff::T#ilT:i: sate care sunt straz'e care vor n asfartate prin acest proiect,

aproximativ tot ce nu a fostasfartat. Doua strazi nu se pot asfarta 'ovaleaursului- Tatarani,

Drumul Minei Gheboieni, la Bimbirel_Caprioru, Strada Branii-priboi ( ne judecam deja cu

fti:'J;il3ltJ?;"" cele doua drumuri Aninoasa A si drumul Minii cu Regia Silvica, datorita

faptuluicaacestea,",.gu,","silaeiinevidentecasidrumuriforestiere.
Domnul primar informJaza ca astazra fost rn vizrfala scoala caprioru, domnul Presedinte de

consiliul Judetean Dambovita, care a venit cu initiativ sa ne asociem cu consiliul Judetean'

DambovitapentruconstruireauneiSalidesportlaScoalaCaprioru.
Tot acolo, cetateanul Nini reodorescu, a iagxin proprietatea sa stalpul de curent' total gesit'

afirma dl.primar. Mai este un teren, kr aceaionu, fourt bun pentru a fi cumpara tpentru scoala'

rerateazadomnul 
primar_ este al cetateanului Nita constantin ( Bubulinul), vom gasisurse de

finantare pentru a cumpara acest teren' pentru Scoala Caprioru'

Domnul Presedinte de sedinta, Dumitru Adrian, Supune sprea probare Proiectul de hotarare

nr.3l l23.06.2O2l,initiator-Primarul comunei Tatarani'

Se voteaza cu 11 voturi opentru" 
.l cu privire la proiectul de alimentare

Domnul Primar, in continuare informeaza consiliul loca

::?r;il"il:1,"j;,'#?IT:,1::1T,'* caprioru, iar inaugufareavan cu mare fast, anrma

f;;ili:j#ilni penrru caminur cultural Caprioru, dispensarul priboiu, vom face sediu pentru

primarie; domnur primar a fost fericitat de multe persoane, fosti primari de (modul) cum a fost

amenajat acel spatiu, parcare' loc de joaca de la Gheboieni'

Doamna consilier Lizat afirma "u "tt 
mai benefic ar fi proiectul de alimentare cu gaze m

comuna.

Un aspect nedorit, depozitarea necontrolata a gunoaielor' vom fi nevoiti sa luam masuri drastice'

afrrmd dl.Primar'

Presedinte de gedin!6

Dumitru Adrian-George

Secretar general comund

MihailaMioara


