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Proces-verbal

Incheiat astazi, 26 iulie 2021 in sedinta ordinara a Consiliului Local Tatarcni, judetul
Dambovita.

Consiliul local a fost convocat prin Dispozitia w,T35120.07.2021a Primarului comunei Tatarani,
judetul Dambovita in conformitate cu prevederile art.l33 alin.l) din OUG, nr.57/2019-privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Sedinta Consiliului Local se desfasoara in Caminul Cultural Gheboieni cu participar ea frzica 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 T4,
absenti: dl. Antofie Tiberiu.

In sedinta Consiliului Local este prezent domnul Primar- Patru Constantin si doamna Cocosila
B i anca, consi lier superior in cadrul biroulu fi nanciar-contabi litate.

Domnul Dumitru Adrian-George supune spre aprobare ordinea de zi a sedintei, conform
Dispozitiei nr.135 120.07 .2021.
Se aproba cu 14 voturi "pentru'.

Pentru inceput se trece la punctul 1 inscris pe ordinea de zi a sedintei: adoptarea procesului-
verbal incheiat in sedinta anterioara.

Se voteaza cu 14 voturi 'opentru".
In continuare se trece la punctul 2 inscris pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind

rectificarea bugetului local al comunei Tatarani, judetul Dambovita pe anul 2021 pe trimestrul al
III-lea lapaftea de venituri si cheltuieli.
Se prezinta Proiectul de hotarare nr.34/14.07,202l initiat de primarul comunei Tataruni,
Referatul de aprobare w.7144/15.07.2021intocmit de domnul Primar, Raportul de specialitate cu
nr.7149115.07.2021, intocmit de doamna Cocosila Bianca.
Proiectul de hotarare a fost avizat favorabil de catre comisia nr.l de specialitate din cadrul
Consiliului Local.
Domnul primar Patru Constantin isi exprima ingrijorarea fata de faptul ca numarul persoanelor
incadrate in grad de handicap creste, iar Consiliul Local nu mai poate gasi solutii pentru a
asigura plata salariatilor asisteritilor personali si a indemnizatiilor persoanelor incadrate in grad
de handicap. In momentul de fata am gasit solutia de rectificare a bugetului local pentru a acorda
aceste drepturi pentru o luna, dupa care vom vedea ce posibilitati vom mai gasi pentru plata
acestor drepturi.



Se supune la vot Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Tatarcni cu privire la
rectificarea bugetului local pe Trimestrul al III-lea.
Se voteaza cu 14 voturi "pentru".

Se trece la punctul 3 pe ordinea de zi: Proiect de hotarare nr.351I9.07.202I privind
apartenenta unor bunuri-strazi la domeniul public al comunei Tatarani,judetul Dambovita.
Se prezinta Proiectul de hotarare nr.35119.07.202!, Referatul de aprobare nr.72571Ig.07.2021,
Raport de specialitate nrJ260119.07.2021, Cartile Funciare cu drept de proprietate provizoriu
pentru cele l6 strazi pentru care nu am reusit sa obtinem Carti Funciare definite.

Domnul Primar rclateaza demersurile pe care le-am intreprins pana acum pentru intabularea
strazilor si atestarea acestora in Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei
Tatatani,judetul Dambovita. Domnul Antofie Ion doreste sa stie de ce trebuie sa dam denumiri
la aceste strazi si drumul de la Gogosesti nu este inclus? Domnul Primar ii raspunde ca acela este
drum de exploatarea gricola.

Se supune la vot Proiectul de hotarare nr.35119.07.2021.
Se voteaza cu 13 voturi o'pentru" si se abtine domnul consilier Antofie Ion.

Se trece la ultimul punct inscris pe ordinea de zi: Prezentare Raportului de activitate
desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe trimestrul I al anului 2021.
Se prezinta Raportul cu nr.7204/T6.07.2021 intocmit de compartimentul asistenta sociala din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tatarani.
Domnul Primar rclateaza ca ne vom confrunta cu o problema stringenta, datodta faptului ca un
salariat de la compartimentul asistenta sociala, doamna Radu Florina, incepand cu data de
15.08.2021, va pleca de la PrimariaTataruni la probatiuni- judetul Dambovita.
Domnul Primar considerd ca doamna o sa constate ca o sa fie un serviciu foarte greu in
comparatie cu ce facea in cadrul Primariei Tatarani, la varsta de 52 de ani, o astfel de schimbare
este un lucru important. In concluzie noi ne vom descurca cu ajutorul doamnei Nita Catalina, cel
de-al doilea asistent social pe care il avem, un salariat destoinic, asta pana vom angaja alt asistent
social.

Domnul Antofie lon relateaza ca mergand in teren in campania agricola, a stat de vorba cu
foarte multi cetateni, care s-au plans de faptul ca le-au fost inundate terenurile agricole datorita
vdlcelelor care au revarsat apele pe terenurile lor.

Domnul Primar il intreaba pe domnul Antofie Ion de ce nu a dus la bun sfarsit initiativa de a
contacta cetatenii care detin utilaje, tractoare, carute pentru a amenajaaceste drumuri agricole.

Domnul Primar informeaza cd am primit adresa nr.I32512I.07.2021 de la Asociatia
Comunelor din Romania cu privire la demararea unor initiative umanitare pentru a strange
materiale de constructii sau alte bunuri pentru a veni in ajutorul familiilor afectate, sinistrate din
judetul Alba, iar domnul Antofie Ian daca doreste, dat fiind faptul ca dansul comercializeaza
boltari pentru constructii, sa organizeze o astfel de actiune.



Doamna secretar general sustine cele spuse de domnul Primar, si anume ca ar fi foarte indicat,

omeneste si umanitar sa intreprindem o astfel de initiativd pentru a colecta materiale de

constructii pentru a putea ajuta aceste familii crunt afectate de inundatiile care au awt loc in luna

iulie 2021.
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