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Prgces-verbal

Incheiat astazi, 31 august 2021 in sedinta ordinara a Consiliului Local Tatarani, judetul

Dambovita.

Consiliul local a fost convocat prin Dispozitia m.I55125.08.2021a Primarului comunei Tatarani,
judetul Dambovita in conformitate cu prevederile art.I33 alin.l) din OUG, n57120I9 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sedinta Consiliului Local se desfasoara in Caminul cultural Gheboieni cu participarca frzica a

consilierilor locali, respectandu-se distantarea sociala.

Pentru inceput 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 15.

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

Doamna Mihaila Mioara, secretarul general al comunei Tatarani, aduce la cunostinta consiliului
local ca se impune alegerea unui nou presedinte de sedinta, datorita faptului ca a expirat perioada

pe care a fost ales domnul Dumitru Adrian. In acest sens, domnul Primar a initiat Proiectul de

hotarare cunr.3712021 propunand in aceasta functie pe domnul consilier Antofie lon.

Propunerea facuta de domnul Primar este supusa la vot si se voteaza cu 15 voturi "pentru".
Domnul Antofie Ion este ales in aceasta functie.

In continuare domnul Presedinte de sedinta supune spre aprobare ordinea de zi a sedintei,

conform Dispozitiei nr.I 5 5 I 25 .08.202T a Primarului comunei Tatarani.

Se voteaza cu 15 voturi "pentru".
In ceea ce priveste ordinea de zi, domnul Primar Patru Constantin propune consiliului local

suplimentarea ordinei de zi a sedintei cu urmatorul proiect de hotarare: Proiect de hotarare

nr.41,127.08.2021 privind aprobarea propunerii schimbarii destinatiei imobilului, in vederea

demolarii constructieiC3-magazie din lemn, in suprafata de 46 mp din incinta Scolii Gimnaziale

Caprioru si edificarea unei alte Anexe cu aceeasi destinatie.

Propunerea facuta de domnul Primar este supusa la vot de catre domnul Presedinte de sedinta si

se voteaza cu 15 voturi "pentru".
Se trece la punctul 1 inscris pe ordinea de zi a sedintei: Adoptarea procesului-verbal al sedintei

anterioare.

Se supune lavot si se voteaza cu 15 voturi opentru".

In continuare se trece la punctul 2 pe ordinea de zi: Proiect de hotarare a consiliului local

nr.28103.06.2021 privind atestarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al



unitatii administrativ-teritoriale comuna Tatarani,judetul Dambovita, initiator Primarul comunei

Tataranl
Se prezinta Proiectul de hotarare nr.28/03.06.2021, Referatul de aprobare nr.5267103.06.2021.,

Raportul de specialitate nr.5269103.06.2021, intocmit de responsabil patrimoniu din cadrul

aparatului de specialitate al primarului.

In continuare doamna secretar general, Mihaila Mioara aduce la cunostinta consiliului local

faptul ca pentru adoptarea acestui proiect de hotarare au fost parcurse toate procedurile prevazute

de OUG nr.5712019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul de hotarare nr.28103.09.2021 a fost completat conform precizarilor facute de Ministerul

Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei prin adresa nr.MDLPA7IZI3/DPFBL-
29 52 I 30.07 .2021, inre gi strata la primari a Tatarani la nr.83 5 4 / 23 .08 .2021 .

Trebuie retinut faptul, afirma doamna secretar general ca Inventarul bunurilor ce apartin

domeniului public se completeaza cu trei pozitii-I4l-I43, in speta cu bunul-teren si constructie

ce a fost cumparat de la FEDERAL COOP Voinesti, in satul Tatarani, terenul cumparat de la

familia Balasoiu, in satul Gheboieni si terenul cumparat de la familia Dumitru la statia de pompe

Gheboieni.

Se supune la vot Proiectul de hotarare.

Se voteaza cu 15 voturi "pentru".
Se trece la punctul 3 inscris pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobare Strategiei de

dezvoltare locala a comunei Tatarani, judetul Dambovita pentru perioada 2021-2030.

Se prezinta Proiectul de hotarare nr.36121.07.2021, Referatul de aprobare m.7339/21J7.2021,

Raportul de specialitate nr,732l/21.07.202I intocmit de doamna Cocosila Bianca si Raportul de

specialitate nr.7 3 44/21 .07 .2021 intocmit de Secretarul general al comunei.

Domnul Primar a

33duce la cunostinta detaliile cu privire la obiectivele pe care ni le-am propus spre realizare in

aceasta perioada 2021 -2030.

Se supune la vot Proiectul de hotarare.

Se voteaza cu 15 voturi oopentru".

Domnul Presedinte de sedinta, Antofie Ion, solicita dezbaterea urmatorului punct inscris pe

ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea Executiei bugetare pe trimestrul al IIIJea

202I privind bugetul de venituri si cheltuieli si a Raportului de analiza si redimensionare a

cheltuielilor.

Se prezinta Referatul de aprobare tr.8402124.08.202I, Raportul de analizanr.840ll24.08.202I,

Raportul de specialitate nr.8407124.08.2021 intocmit de doamna Cocosila Bianca.

Domnul presedinte de sedinta dupa prezentarea materialelor existente la dosar supune la vot
proiectul de hotarare.

Se voteaza cu 15 voturi oopentru".

Se trece la punctul urmator: Proiect de hotarare privind modificarea Bugetului local al comunei

Tatanni,judetul Dambovita pe anul 2021 pe trimestrul al III-lea.



Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului Primar.

Domnul Primar specifica faptul ca este necesar sa se modifice bugetul local, intrucat fondurile

necesare platii unui proiect tehnic au fost rcpartizate in trimestrul al lV-lea, iar acum se impune

plata acestuia.

Precizarile fiind facute se supune la vot proiectul de hotarare.

Se voteaza cu 15 voturi "Pentru".

Se trece la punctul urmator: Proiect de hotarare w.40125.08.2021 privind renuntareala calilatea

de membru asociat al comunei Tatarani prin Consiliul local Tatarani in Asociatia

Intercomun itara "Y alea Dambovitei".

Se prezinta Proiectul de hotarare nr.4012021, Referatul de aprobare nt.8408125.08.2021, Raportul

de specialitate w.8410125.08.202I intocmit de secretarul general al comunei, Adresa

nr.19116/05.08.2021 a Consiliului Judetean Dambovit prin care solicita adoptarea unei Hotarari

privind renuntarea la calitatea de membru in ADI, Valea Dambovitei a comunei Tatarani, prin

Consiliul Local Tatarani.

Se prezinta Hotararea nr.54118.12.2007 prin care ne asociem cu ADI- Valea Dambovitei.

Precizarile fiind facute, domnul Antofie Ion supune la vot Proiectul de hotarare.

Se voteaza cu 15 voturi "Pentru".

Se trece la dezbaterea proiectului de hotarare cu care a fost suplimentata ordinea de zi a sedintei

la propunerea domnului primar.
proiectul de hotarare privind aprobarea schimbarii destinatiei imobilului, in vederea demolarii

constructiei -C3 magazie de lemn, in suprafata de 46 mp, din incinta Scolii Gimnaziale Caprioru

si edificarea unei alte anexe cu aceeasi destinatie.

Se prezinta Proiectul de Hotarare nr.4ll27.08.202linitiat de Primarul comunei Tatarani,

Referatul de aprobare ru.8510127.08.2021, intocmit de Primarul comunei Tatarani, Referatul de

specialitate nr.85I4127.08.202I, intocmit de secretarul general al comunei Tatarani, Adresele cu

nr.30921123.07 .2021 si m.31774l19.08.2021transmise de Ministerul Educatiei, cat si Hotararea

nr.48127.08.2021 aConsiliului de Administratie al Scolii Gimnaziale Tatarani.

Se aduc la cunostinta detalii despre hotararea m.25/20.05.2021 a CL Tatarani, hotarare ce se

abroga astazi conform Proiectului de hotarare nr.4I127.08.2021.

In finalul acestor discutii, domnul Presedinte de sedinta supune spre aprobare Consiliului local

Proiectul de hotarare nr.4t 127 .08.202I.

Se voteaza cu 15 voturi 'opentru".

Se incheie lucrarile sedintei.

Pre;edinte de qedin{i'

Antofie Ion

Secretar general comuni,

MihniH Mioara


