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ROMANIA
JUDETUL oAvrnovrla
coMUNA rArAnalvr
CONSILIUL LOCAL

Proces -verbal

incheiat astdzi,29 decembrie 202I in gedinf[ ordinard a Consiliului Local Tdtdrani, judelul

Ddmbovila.

Consiliul Local Tdtdrani a fost convocat prin Dispozi[ianr.242123.12.2021a Primarului comunei

Tdtdrani, in conformitate cu prevederile art.133 alin.1) din OUG m.57/2019, Codul

administrativ, cu modifrcdrile gi completdrile ulterioare.

$edinla Consiliului Local se desfdgoard in incinta Sdlii de Festivitdli din satul Tdtirani, cu

participarea fizicd a consilierilor locali, respectdndu-se distanlarea social6.

Doamna Mih[ila Mioara, secretarul general al comunei, consultd condica de prezen!6 a

consilierilor locali gi se constatd cd din numdrul total de 15 consilieri infunclie sunt prezenfi un

numdr de 15 consilieri.

Domnul Primar, Pdtru Constantin este prezent in qedinla consiliului local.

Pentru inceput domnul pre;edinte de qedinf[, Stdnescu Constantin, supune spre aprobare ordinea

de zi a;edinfei conform dispoziliei de convocare nr.342/23.I2.2021. Se voteazd cu 15 voturi

"pentru".
Se trece la dezbaterea punctelor inscrise pe ordinea de zi qi este supus spre adoptare procesul-

verbal al qedinlei anterioare, se voteazd cu 15 voturi ,,pentru".
Domnul Pregedinte de Eedinld solicitd prezentarcapunctului 2 inscris pe ordinea de zi: Proiect de

hotdr6re nr.56ll2.ll.202l privind aprobarea structurii relelei gcolare pentru anul scolar 2022-

2023 in cadrul unit[1ilor de invdldmdnt preuniversitar de pe raza comtrnei Tdtdrani, judeful

Ddmbovila, insolit de anexa la proiect.

Doamna Secretar general, MihAilA Mioara, precizeazd faptul cd a fost oblinut Avizul conform

pentru structura relelei gcolare, conform Adresei nr.T443T122.1I.2021 a Inspectoratului $colar
General Ddmbovila, aga cum prevede legislalia in vigoare.

De asemenea sunt prezentate Referatul de aprobare nr.10943112.II.202I intocmit de Primarul
comunei Titdrani, cdt qi Referatul de specialitate nr.109481I2.II.202I, intocmit de secretarul

general al comunei Tdtdrani.
Dupi prezentarea acestor materiale se prezintd Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din

cadrul consiliului local.



Se trece la punctul urmitor: Proiect de hotdrdre nr.64/07.12.2021 privind incheierea
Contractului de asistenld qi consultanldjuridicd in vederea acorddrii de asistenld gi reprezentare
juridicd a Primdriei comunei Tdtdrani, Consiliului Local Tdtdrani, Comisiei de Fond Funciar
Tdtdrani qi a Primarului comunei Tdtdrani.
Se prezintd Referatul de aprobare nr.lr7g7/07.12.2021.
nr.| 17 90 1 07 . 12.2021 intocmit de doamna Cocoqild B ianca.

Raport de specialitate

Domnul Paraschiva tntreabd dacd pentru anul acesta avem o situafie concretd in ceea ce privegte
activitatea desftguratd de cabinetul de avocaturd cu care am avut contract.
Domnul Primar citeqte Adresa nr.2545/06.l2.202l,inaintatdde S.C. Stan gi Asocialii cu privire
la activitatea desftguratd in anul 202r, c6t;i alte precizdri.
Domnul Paraschiva ar fi dorit ca acum sd se prezinte o situa{ie lunard a activitdlii acestui cabinet.
Domnul Primar stabileqte impreund cu doamna secretar general ca in qedintu uiito*" sd fie aduse
toate aceste rapoarte lunare, astfel domnii consilieri sd vad6 activitdtile intreprinse de cabinetul
de avocaturd.

Doamna Viceprimar, Ivagcu Virginia, face cdteva precizdri cu privire la cum se desftgoar6 un
proces in situa{ia in care Curtea de Conturi imputd o sumd de bani salaria{ilor.
Se supune la vot Proiectul de hotdrdre.
Se voteazd cu 14 voturi "pentru", iar domnul Atanase se abfine.

Se dezbate Proiectul de hot6r6re nr.65108.I2.202T privind aprobar ea cotizalier uAT Tdtfuani,j$eot Dambovifa datoratd" ASOCIATIEI DE-.DEZV}LTARE INTERCOMUNITARA
,,MANAGEMENT INTEGRAT AL DE$EURILOR iN JUDETUL OAMnOG1A,,, PCNtru ANI
2022.
Se prezinta Referatul de aprobare nr.11842/08.12.202I, Adresa nr.l020g/25.lI.2021,transmisd
de ADI Ddmbovi{a, Referatul de specialitate nr.1 T846l0s.l2.20zl,intocmit de birouu financiar-
contabilitate gi Hotardrea m.350/22.11.2021 a ADI ,,MANAGEMENT INTEGRAT AL
DE$EURILOR iN JUDETUL DAMBOVITA" privind stabilirea gi aprobare a cotiza[ieipentru
anul2022.

Se fac disculii cu privire la aceastd sumd de 1 leu/gospoddrie/lund cdt gi la numdrul de gospod6rii
existente pe raza comunei Tdtdrani.
Se supune la vot Proiectul de hotdrdre.Se voteazd cu 14 voturi "pentru,,, iar domnul Atanase se
abline.

Domnul Pregedinte de qedinfd solicitd dezbaterea urmdtorului punct inscis pe ordinea de zi:
Proiect de hotdrdre nr.691I7.I2.202I privind atestarea Inventarului bunurilor care apar,tin
drumului public al comunei Tdtdrani, judeful Ddmbovila.
Se prezintd Proiectul de Hotdrdre, Referatul de aprobare nr.12.223117.12.2021, Raportul de
specialitate nr.12.226117.12.2021, intocmit de doamna Antofie Irina, adresa MDLpA-
120881/DPFBL'5T56126.11.2021, cu privire la Proiectul de hotdrdre nr.46/2021.
Domnul Primar doreqte sd se infeleagd faptul cd in satul Cdprioru, unde a fost construit
Dispensarul uman am definut o suprafafd de teren, iar vecina noastrd ne-a creeat probleme cu



vecindtatea, dar acum reugim sd atestdm gi clddirea Dispensar uman in Inventarul bunurilor careapa4in domeniului public al comunei Tdtdrani, aldturi de teren.
Se supune la vot Proiectul de hotdrdre, se voteaz d cu 14 voturi ,,pentru,,, domnul Atanase seabfine.

Se dezbate ultimul punct inscris pe ordinea de zi: Proiect de hotdrdre nr.70/22.rl.2021privind
validarea modificirilor inregistrate in Bugetul local, judeful DamboviJa pe anul 202l,ca urmare
a Dispozifiei nr.3 4l /21 .12.2021 a primarului comunei rdtdrani.
Se prezintd Dispozilia rt.34l/2r.12.202r privind rectificarea bugetului local pe anul 2021,
Raportul de specialitate nr.r2.372/22.12.2021, intocmit de consilier cocogild Bianca, Hotdr'reanr'429/13'12'2021 a consiliului Jude{ean Ddmbovi{a cu privire la rcpartizarea sumelor dinimpozitul pe venit, prevederile H.G. Nr.1.264/202r privind alocarea unei sume din Fondul detezewd bugetard la Dispozifia Guvemului, Extrasul de cont la data de 17.12.2021privind
ajutorul de incdlzire in sezonul rece.
Domnul Primar prezintd situafia pe comune cu privire la sumele alocate de consiliul JudefeanDdmbovila, cat gi faptul cd este beneficd pentru noi suma rcpartizatd"de Guvern din Fondul derezervd.

Domnul Primar prezintd" Proiectul de modificare a bugetului cu privire la sumele repartizate pecapitole bugetare.
De asemenea, domnul Primar subliniazd faptul cd acum, cu aceastd ocazieau fost reparliza[iincd
20'000 lei bisericii de la Gheboieni, datoritd faptului cd preotul de la parohia priboiu nu a fostgata cu documentalia necesard pentru a primi suma care alost rcpartizatdparohiei priboiu.

La $coala de la Tdtdrani au fost aloca{i 15.000 lei pentru transport, deoarece nu aveau suma
necesard pentru acoperirea necesarului pe anul 202r,la acest capitol.

Domnul Paraschiva intreabd daci noi suntem obligafi sd le asigurdm sume din bugetul localpentru aceste cheltuieli. Domnul Primar aduce la cunoqtinfd faptul cd la inceputul anului $coalaigi construieqte bugetul aga cum considerd, dar acum la finalul anului au constatat cd nu aufonduri suficiente.

in finalul discufiilor, domnul Pregedinte de gedinfd supune la vot proiectul de hotdr6re privind
validarea modificdrilor in Bugetul Local.
se voteazd cu 14 voturi "pentru", iar domnul Atanase se abline.
Domnul Primar in finalul discufiilor, prezintd un incident apdrut la $coala Tdtdrani cu prilejul
acorddrii cadourilor de crdciun, unde a gdsit o gdldgie de nedescris gi nimeni nu lua nicio
mdsurd.

De asemenea i;i exprimd regretul fafd de faptul cd la Biserica priboiu, preotul safta a dorit sdreconstruiascd din fier gardul de la fafadd, schimbdnd materialul, dar nu a primit avizeledatoritd
faptului cd Biserica este monument istoric ai nu are voie s6 facd alte tucrari. Domnul primar apropus sd facd un gard nou, drept gi igi exprimd regretul fafd de faptul cd am fost de acord cupreluarea cimitirelor de biserici, trebuia sd le pdstre ze aqacum a fdcut primdriavoinegti.



-;-__ __

Domnul Antofie Ion ridicd problema cimitirului din satul Gheboieni, care nu mai este spafiupentru morminte' Domnul Primar eifirmd ca trebuie sd-gi foloseascd terenul pe care l-au primit inpunctul Mina Margineanca.
De asemenea, domnul Antofie Ion doreqte sd se gdseascd o solufie pentru a putea circula cuutilajele agricole in satul Gheboieni, punctul valcel-Ruja aproape de casa cetdfeanului RafiraCodru{, iar doamna Neguf Mioara a inchis grddina- proprietatea sa, astfel fbcdnd imposibild
trecerea prin acest punct.
Domnul Primar afirmd cd acolo cum se cunoagte de Primdrie, au mai fost conflicte intre cei doicetdfeni.

Domnul Antofie Dumitru intreabS care este rezultatul licitaliei din data de 20.12.2021.
Domnul Primar relateazd cd au fost licitate spaliile de la etajul dispensarului, pentru cabinetul
medical(stomatologic) ;i farmacie, iar pentru cabinetele medicale Cl-lotl Si C2-lot2 nu s-auptezentat medicii nogtrii de familie, urmdnd sd reludm licitaEia, cu alte cheltuieli.
Domnul Paraschiva ridicd problema apei de la Gheboieni. Domnul primar informeazd,cd a fostmontatd o altd pompd, dar este mult mai micd iar acest lucru este o problem pe viitor.

Preqedinte de qedin{d,
Stinescu Constantin

Secretar general comuni.
MioaraMihiili


