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Proces-verbal 

 
              Încheiat astăzi, 28 octombrie 2021 în ședința ordinară a Consiliului Local Tătărani, 

județul Dâmbovița. 

             Consiliul local a fost convocat prin Dispoziția nr.192/22.10.2021 a Primarului comunei 

Tătărani, județul Dâmbovița în conformitate cu prevederile art.133 alin.1) din OUG, nr.57/2019-

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

            Ședinta Consiliului Local se desfășoară în Căminul cultural Gheboieni cu participarea 

fizică a consilierilor locali, respectându-se distanțarea socială. 

            Pentru început doamna Secretar general, Mihăilă Mioara, consultă condica de prezență a 

consilierilor locali și se constată că din numărul total de 15 consilieri în funcție, sunt prezenți un 

număr de 15. 

           În ședința Consiliului Local este prezent domnul Primar- Pătru Constantin.  

Pentru început domnul președinte de ședință, Antofie Ion, supune spre aprobare consiliului local 

ordinea de zi a ședinței, conform Dispoziției nr.192/28.10.2021 a Primarului comunei Tătărani. Cu 

privire la ordinea de zi a ședinței, domnul Primar Pătru solicită în conformitate cu prevederile 

art.135 alin.8)din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările 

ulterioare, suplimentarea ordinei de zi a ședinței cu două proiecte de hotărâre a căror urgență și 

importanță nu mai suportă amânare, astfel: 

1)- Proiect de hotărâre nr.51/28.10.2021 privind aprobarea încheierii, prin licitație publică, a unor 

spații din incinta dispensarului medical, situat în satul Căprioru, strada Principală, nr.104, 

proprietate publică a comunei Tătărani, spații cu destinație de cabinete medicale și farmacie. 

2)- Proiect de hotărâre nr.52/28.10.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local 

Tătărani, județul Dâmbovița ca membru în comisia de evaluare a probei de interviu la concursul 

pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială Tătărani. 

          Domnul Președinte de ședință supune spre aprobare consiliului local propunerea făcută de 

domnul Primar, de suplimentare a ordinei de zi a ședinței cu proiectele de hotărâre nr. 51/20 

.10.2021, respectiv nr.52/28.10.2021. Se votează  cu 15 voturi”pentru” suplimentarea ordinei de zi. 

         În continuare domnul președinte de ședință propune spre dezbatere punctul 1 înscris pe 

ordinea de zi. Adoptarea procesului-verbal încheiat în ședința anterioară. Se aprobă cu 15 voturi 

”pentru”. 

         Se trece la punctul 2 înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr.47/14.10.2021 privind 

aprobarea propunerii schimbării destinației imobilului, în vederea demolării construcției C3-anexă 

în suprafață de 40 mp din incinta Școlii Gimnaziale Tătărani, comuna Tătărani, județul Dâmbovița. 

         Se prezintă Referatul de aprobare nr.10005/14.10.2021, Referatul de specialitate nr. 

9229/21.09.2021 întocmit de referent urbanism din cadrul Primăriei Tătărani, Raportul de 

specialitate nr.10009/14.10.2021, cât și Hotărârea nr.53/15.09.2021 a Consiliului de administrație 

al Școlii Gimnaziale Tătărani prin care își exprimă acordul pentru schimbarea destinației, în 

vederea demolării a C3- în fapt grupul sanitar vechi din curtea școlii. 



         Domnul Primar aduce la cunoștință faptul că în școala Tătărani există grup sanitar în incinta 

Școlii- grup modern și ca urmare nu mai este de nici un folos acest grup sanitar vechi din incinta 

Școlii. De asemenea exemplifică cazul Școlii Priboiu unde există un grup sanitar într-o stare 

deplorabilă, iar tot legat de Școala Priboiu domnul Primar își arată nemulțumirea față de Ministerul 

Educației deoarece nu permite primăriilor să schimbe destinația Școlilor pentru a da utilitate 

acestora pentru cetățenii comunității. 

        Domnul Antofie Ion dorește să știe de ce aceste Școli aparțin de Ministerul Educației, atâta 

timp cât au fost construite cu mult timp în urmă de cetățenii comunei. 

        Se supune la vot Proiectul de hotărâre. Se votează cu 15 voturi”pentru”. 

        Se trece la punctual următor:  Proiect de hotărâre nr.48/18.10.2021- inițiat de Primarul 

comunei Tătărani. 

        Se prezintă Referatul de aprobare Primar nr.10.071/18.10.2021, Raport de specialitate 

compartiment urbanism nr.10.075/18.10.2021, Avizul Conform al Ministerului Educației nr. 

30921/12.10.2021. 

       Domnul Primar prezintă situația, toate demersurile făcute pentru schimbarea destinației 

Anexei C3 din incinta Școlii Căprioru. 

       Se prezintă toată documentația care a stat la obținerea Avizului nr. 30921/12.10.2021. 

       Se supune la vot Proiectul de hotărâre, se votează cu 15 voturi”pentru”. 

       Se trece la punctual următor: Proiect de hotărâre nr.49/21.10.2021, se prezintă Referatul de 

aprobare nr.10201/21.10.2021, Extras de cont din data de 19.10.2021-fondurile de la PNDL- 

Raportul de specialitate nr.10205/21.10.2021 întocmit de doamna Cocoșilă Bianca. 

      Domnul Primar  prezintă informațiile de rigoare cu privire la fonduri- ultima tranșă de bani 

alocată de Programul Național de Dezvoltare Locală, fonduri regăsite în sistemul Forexebug ANF, 

pentru Școala Căprioru. 

       De asemenea domnul Primar amintește faptul că la 30.10.2021 este data limită la care se mai 

pot face modificări în Programul de investiții pe anul 2021, iar pentru școli au fost adesea 

modificări, la solicitarea a cestora. 

       Domnul Paraschiva este de acord cu toate cele spuse, dar consideră că ar fi fost cel mai indicat 

să se aducă la cunoștință si consilierilor locali de la ce capitol bugetare au fost luate fondurile din 

buget pentru a fi aduse  acum la alte capitol bugetare. 

       Doamna Viceprimar, Ivașcu, face precizări de la ce anume capitole au fost luate fonduri și 

specifică au fost luate de la capitolele de unde nu s-au cheltuit până acum fondurile. 

       Domnul Antofie Ion propune ca pentru cei ce vor o imformatie mai amănunțită, să meargă la 

sediul primăriei  în liniște și cu calm să vadă ce este interest. 

       Domnul Paraschiva consideră că în cadrul ședințelor de consiliu trebuie discutate  aceste 

aspecte și nu la sediul Primăriei. 

        Se supune la vot Proiectul de hotărâre  nr.49/21.10.2021.Se votează cu 15 voturi ”pentru”. 

        Se trece la primul punct- Proiectul nr.51/28.10.2021 cu care a fost suplimentată ordinea de zi.    

Proiect privind aprobarea închirierii spațiilor medicale și farmacie din incinta dispensarului 

medical din satul Căprioru. 

        Se prezintă Proiectul de hotărâre nr.51/28.10.2021, Referatul de aprobarenre nr. 10386/      

28.10.2021, Referatul de specialitate nr.10382/28.10.2021 întocmit de technician cu  cu 

urbanismul din cadrul Primăriei Tătărani, Referatul de specialitate nr.10391/28.10.2021 întocmit 

de doamna Cocoșilă Bianca, responsabil patrimoniu-Primăria Tătărani. 

        De asemenea se prezintă Raportul  de evaluare nr.151/30.07.2021 întocmit de S.C. EVAL-

PROCONS-SRL, membru ANEVAR, și studiul de oportunitate nr. 152/06.08.2021, întocmit de 

S.C.EVAL-Procons S.R.L. 



           Domnul Primar ia cuvântul și apreciază că prețurile rezultate din Raportul de evaluare pentru chiria 

lunar de 2,5 .euro/mp/lună  este o chirie rezonabilă și trebuie reținut că valoarea investiției- a dispensarului 

medical-trebuie amortizată în 25-30 ani. 

            Domnul Primar a luat legătura cu cei doi medici  de familie - Antofie Camelia și Ghiță Anca, care 

au fost întrebate dacă sunt interesate să participe la licitație să inchirieze aceste cabinete medicale, în caz 

contrar ne vedem nevoiți să căutăm alți medici de familie pentru a veni în acest dispensar pentru o bună 

activitate medicală pe raza comunei. 

            Domnul Primar își exprimă dezamăgirea față de faptul ca ne-am grăbit cu vânzarea dispensarului 

din satul Tătărani, în momentul de față puteam noi, ca Instituție, să facem o clinică medicală în satul 

Tătărani, dar la momentul actual nu se mai poate face nimic. 

            În același mod am procedat și cu cimitirele de pe raza comunei, când au fost făcute demersuri pentru 

obținerea titlurilor de proprietate. La UAT Voinești nu s-a procedat în acest fel, iar acum aceștia obțin 

venituri din administrarea acestor cimitire. 

           Se supune la vot Proiectul de hotărâre nr.51/28.10.2021.  Se votează cu 15 voturi ”pentru”. 

           Domnul Președinte de ședință, Antofie Ion, solicită dezbaterea Proiectului de Hotărâre 

nr.52/28.10.2021, proiecte cu care s-a suplimentat ordinea de zi a ședinței. 

            Se prezintă Referatul de aprobare nr.10398/28.10.2021, Raport de specialitate nr.10402/28.10.2021, 

Adresa Inspectoratului Județean Școlar nr.10315/28.10.2021 prin care solicită desemnarea unui reprezentant 

al Consiliului Local Tătărani în comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea 

funcției de director la Școala Gimnazială Tătărani. 

           Domnul Primar subliniază faptul că dânsul a propus-o pe doamna consilier Andrei Ramona, ținând 

cont de faptul că aceasta este cadru didactic, iar din declarația acesteia reiese faptul că este incompatibilă cu 

cei care vor  concura pe post. 

           Domnul Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre și se votează cu 15 voturi ”pentru”. 

            Domnul Primar în finalul acestor discuții dorește să mai amintească faptul că pentru Parohia 

Gheboieni s-au căutat soluții pentru crearea unui nou cimitir, le-a fost atribuit teren în satul Gheboieni, la 

Mină Mărgineanca, dar această parohie nu a inființat cimitir acolo. S-a discutat și cu cetățeanul care a 

cumpărat în vecinătatea cimitirului din curtea Bisericii Gheboieni, dar acesta dorește să vândă la un preț 

foarte mare. 

           Domnul Antofie consideră că trebuie să se caute soluții, iar domnul Primar consideră că singura 

soluție este ca Biserica să cumpere de la cetățeanul în cauză, iar Primăria va acorda ajutorul în limita 

posibilităților. Parohia Gheboieni a fost foarte mult sprijinită de Consiliul Local cu fonduri pentru 

construirea construcției noi, iar celelalte parohii nu au primit nimic în comparație cu această parohie. 

            Domnii consilieri Antofie Dumitru și Paraschiva Petre pun în discuție posibilitatea de a se mări 

norma femeii de serviciu de la Grădinița Gheboieni. 

           Domnul Primar este cu totul de acord cu această propunere, mai ales că doamna este serioasă și 

muncitoare. 

           Domnul Paraschiva afirmă că și dânsul poate sprijini demersurile făcute de domnul director al Școlii 

Tătărani la Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița. 

            Domnul Primar își arată dezamăgirea față de faptul că într-o deplasare a dânsului la Școala Căprioru 

a constatat că într-o clasă era căzută o jaluzea si nimeni nu luase nici o măsură pentru remedierea acestui 

lucru, trebuia luată legătura cu cineva care se pricepe.Când a fost dânsul la Școală, angajații erau interesați 

ca Primăria sa ilumineze terenul de sport pentru orele de sport din ciclul gimnazial. 

 

 

 

    Presedinte de sedinta,                                                                        Secretar general comună, 

        Antofie Ion                                                                                                  MihailaMioara 

 


