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Proces-verbal

Incheiat astdzi,29 septembrie 2021 in
T dtdr ani,j udef ul Ddmbovila.

qedinla ordinard a Consiliului Local

consiliul local a fost convocat prin Dispozilia nr.l76/23.0g.2021 a primarului
comunei Tdtdrani,judeful Ddmbovila in conformitate cu prevederile art.133 alin.1)

:if^"^:, 
w'57/2019-privind codul administrativ, cu modificrrile qi completdrile

ulrenoare.

$edinta consiliului Local se desfrqoard in cdminul cultural Gheboieni cuparticipare fizicda consilierilor locali, respectdndu-se distanlarea social6.
Pentru inceput doamna Secretar general, Mihaild Mioara, consultd condica deptezen[d a consilierilor locali gi se constatd cd din numdrul total de 15 consilieri infuncfie, sunt prezenli un numdr de 15.
In gedinla consiliului Local este prezent domnul primar- pdtru constantin.
Pentru inceput domnul pregedinte de qedin!6, Antofie Ion, supune spre aprobare
consiliului local ordinea de zi a gedinfei, conform Dispozilieinr.l76/23.09.2021 aPrimarului comunei T dtdr ani.
Se voteazd cu l5 voturi o.pentru,,.

se trece la punctul 1 inscris pe ordine a de zi: adoptarea procesului-verbal alqedinfei anterioare. Se voteazd cu l5 voturi .,pentru,,.

in continuare se trece la urmatorul proiect de hotarare w.43/17.0g.2021, privind
validarea modificdrilor inregistrate in bugetul local al comunei Tdtarani, jude{ul
Ddmbovila pe anul 2021 a Primarului comunei Tdtdrani privind modificarea
bugetului local al comunei Titdrani pe anul 2021.
se prezrntd Dispozilia nt.l62/09.0g.202l,Proiectul de hotSrare nr.43/17.0g.2021,
Referatul de aprobare nr.9r55/r7.0g.202r, Raportur de specialitate
nr.9 | 59 / 17 .09 .202r intocmit de consilier cocoqild Bianca.
Domnul Primar specificd faptut ci aceastd dispozifie a fost emis6 in regim deurgenla, datoritd faptului cd, eranecesar sd se intreprindd toate demersurile necesarepentru efectuarea phfii drepturilor salariale aferente asistenfilor personali ai



persoanelor cu handicap grav qi a indemni zaliilor acordate persoanelor cu handicapgrav, drepturi restante.
Se supune la vot proiectul de hotdrdre.
Se voteazd cu 15 voturi o,pofltru',.
Se trece la punctul trei pe ordinea de zi: Proiect de hotdrare nr.44/17.0g.202Lprivind aprobarea Devizului general actualizatgi a indicatorilor tehnico -economicila finalizarea lucrdrilor pentru obiectivul de investilii ,,Reabilitare, 

modernizare,
extindere si dotare clddire $coala Generald clasele I-v[I, cdprioru.
se prezintd Referatul de aprobare nr.9161/17.0g.2a21, Raport de specialitatenr'9165117'09'2027, intocmit de doamna cocogild Bianca, Devizul Generalactualizat aI lucrdrii finale, indicatorii tehnico-economici, procesul verbal derecepfie finald nr. 893 g/0 9.09.2021.
Domnul Primar da citire hotdr6rilor de actualizare a devizului general qi aindicatorilor tehnico-economici pentru acest obiectiv.
Domnul Preqedinte de qedinfd, Antofie Ion, invitd pe domnii consilieri locali sd seinscrie la cuvdnt.
Domnul Paraschiva ia cuvantul qi afirma cd dansul nu poate fi de acord cu aceastd
lucrare datoritd faptului cd niciodatd consilierii locali nu au fost invital i sdviziteze,
sd vadd lucrdrile care s-au efectuat ra aceastd qcoald.
Domnul Primar ii rdspunde domnului consilier cd dangii nu aveau nevoie deinvitafie, ci in calitate de consilieri locali puteau sd verifice lucrdrile ficute laqcoal6' Trebuie relinut faptul, afirmd domnul Primar, cd qcoald ca lacdprioru nu
existd la ora actualdnici in ora$e.
Se supune la vot proiectul de hotdrdre, se voteazd cu 13 vofuri ,,pentru,,, iar domnul
Paraschiva Petre gi domnur cdrstina Marian se ablin de la vot.se trece la punctul din ordinea de zi a qedinfei, proiect de hotdr6rent'45/22'09'2021, privind rectificarea bugetului local al comunei Tdtdrani, judeful
Ddmbovila pe anul 202l,pe trimestrul al-I[_lea.
se dd citire proiectului de hotdrdre nr.45/2021, Raportului de specialitate
9300122'09'2027, Referatului de aprobare nr.9294/22.0g.2021 al primarului
comunei Tdtdrani, c6t qi adresei nr.40595/21.0g.202r transmisd de Administrafiajude{eand a Finanfelor publice Ddmbovila.
Domnul Primar subliniazd faptul cd am avut incasdri mai mari dec6t previziunile

3:1t 
inilial in bugetul local la adoptarea acesrui4 am primit gi fonduri de la\ruvern.



De asemenea am alocat qi bani pentru $coala Tdtdrani, av6nd in vedere cd
inv[fSmAntul trebuie suslinut gi mai trebuie si alocdm bani qi pentru transportul
cadrelor didactice. Domnul Primar iqi aratd nemullumirea fald de faptul cd noi,
comnna Tdtdrani, am primit foarte pufini bani la aceastd rectificare bugetard.
Domnul Paraschiva afirmd cd nu am primit fonduri datoritd faptului cd noi,
comuna Tdtdrani, nu avem la ora acfual niciun proiect in inderulare cu finanlare
din fonduri europene .

Domnul Primar igi arati nemulgumirea spundnd c[ nu este adevdrat acest lucru,
UAT Tdt[rani avdnd de luat un singur aviz pentru Proiectul de alimentare cu gMe
naturale a comunei. Domnul Paraschiva il contrazice pe domnul Primar spundnd cd
nu este adevdrat.

La r6ndul siu, domnul Primar iI contrazice pe acesta afirmdnd ci mai avem de luat
decdt avinil de la Apele Romdne. Niciun proiect nu a fost aprobat pentru gazepdnd,

in acest moment, afirmd domnul Primar. De asemenea, nu este corect cd pentru
asfaltare nu dau aprobare decdt dacd existd in comund apd qi canalizare, ori cine are

aqa ceva, intreabd dl primar ?.

Este drept, afirmd domnul Primar cd la asfaltare ar fi indicat si fie deja apa gi

canalizarea sd nu se mai strice stratul de asfalt in situalia in care aceste este.

Se supune la vot Proiectul de hotdrdre privind rectificarea de buget pe Trimestrul al
III-lea 2021. Se voteazd, cu 14 voturi " pentru" qi se abline domnul consilier
Paraschiva.

in finalul acestor disculii domnul Primar ia cuvdntul qi informeazd Consiliul local
cd aqa cum se cunoagte s-a efectuat recepfie finald la Dispensarul din satul
Cdprioru, iar medicii de familie spun acum cd ei au infeles cd acesta fiind conskuit
pe fonduri europene, vor veni qi iqi vor desfaqura activitatea in incinta
dispensarului gratuit, iar acest lucru nu este posibil, afirm[ domnul Primar. Au
condilii necesare pentru buna desfbqurare a activitdlii, s-a fbcut caiet de sarcini,
raport de evaluare si vom organiza licitafie.
Legat de Proiectul cu asfaltare a celor 7 km de strdzi in comuna Tdtdrani, se va
organiza licitalie qi nu se qtie cdtva dura.

Cu privire la Proiectul cu apa s-a discutat iardqi cu domnul Dumitru pentru a ne
vinde terenul de la stalia de apd-pompd sd putem finalizaproiectul.
Trebuie ficut un raport de evaluare, nu putem sd ddm cdt vrem noi, dar domnul
Dumitru a aftrmat inci odatd cd ddnsul nu vinde, el cumpdrd trei parcele, dacd
vinde o parcel6.



Este posibil sd pierdem proiectul, afirmi domnul Primar, deoarece d6nsul s-a
angajat sd rezolve problema terenului, ne mai trebuie peste 2000 mp $i nu putem
rezolva gi este posibil sd fie implicat qi Consiliul local sd demardm procedura de
expropriere cd domnul Dumitru a aftrmat cd dAnsul nu vinde terenul.
De asemenea gi la bazinul de apd din Gheboieni ne mai trebuie teren.Trebuia
gdndit gi la punerea in posesie a pddurii in acest punct qi si se aibe in vedere c6
acolo este un bazin de apd.

Domnul Antofie considerd cdlafalalocului dacd se merge se vor gdsi solufii.
SI se infeleagd faptul cd trebuie respectate anumite dimensiuni ale terenului afirmd
domnul Primar, pecialiqtii au trasat clar ce gi cdt trebuie.
Domnul Primar afirmd ci proiectul de canalizarc nu line de primarul comunei
Tdt[rani, acest proiect este pe POIM, compania de ap6 se ocupd de licitalie.
La Cdndeqti nu gtiu, afirmd domnul Primar ce canalizare va ieqi cd deja se fac
lucriri la acest proiect.

Pregedinte de qedinld,

Antofie Ion
Secretar general comund,

MihAilA Mioara


