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PROCES VERBAL

incheiat astdzi,3l ianuarie 2022, in gedinfa ordinard a Consiliului Local Tdtdrani, judelul

Ddmbovila.

Consiliul Local Tdtdrani a fost convocat prin Dispozi[ianr.14125.01.2022 a Primarului comunei

Tdtdrani, in conformitate cu prevederile ar1.l33 alin.1) din OUG nr.5712019, Codul

administrativ, cu modifi cdrile gi completdrile ulterioare.

$edin{a Consiliului Local se desfbqoard in incinta Sdlii de Festivitdli din satul Tdtdrani, cu

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

Doamna Mihdila Mioara, secretarul general al comunei, consulti condica de prezent[ a

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

numdr de 15 consilieri.in qedinfa Consiliului local este prezent domnul Primar, Pdtru Constantin.

Domnul Preqedinte de gedinfd, Stinescu Constantin, supune spre aprobare consiliului local

ordinea de zi, conform dispoziliei nr.I4125.01.2022 pentru convocarea consiliului local. Se

voteazdcu 15 voturi "pentru".
in continuare se trece la dezbaterea punctelor inscrise pe ordinea de zi a gedinfei qi este supus

spre aprobare procesul-verbal ?ncheiat in gedinfa anterioard a consiliului local, cu al c6rui

con{inut sunt de acord toli cei 15 consilieri prezenli.

De asemenea se pune in dezbatere Proiectul de hotdrdre nr.7213T.12.202I privind aprobarea

Execuliei bugetare pe Trimestrul al IVJea al anului 202T privind bugetul de venituri qi cheltuieli

al comunei Tdtdrani, judeful Ddmbovila qi a Raportului de analizd privind redimensionarea

cheltuielilor.

Se prezintd Proiectul de hotdrdre nr.7213I.12.2021, Referatul de aprobare nr.12663/31.12.2021,

intocmit de Primarul comunei Tdtdrani, Raportul de analizdprivind redimensionarea cheltuielilor

nr.12669 I 3 | . 12.2021, cdt qi Raportul de specialitate nr .12665 I 3 1 .12.2021 .

Domnul Primar doregte sd se in{eleagd faptul cd nu s-a cheltuit nimic dec0t cu prevedere

bugetard. Se supune la vot Proiectul de hotdrdre gi se voteazd cu 15 voturi "pentru".

Se trece la urmdtorul punct inscris pe ordinea de zi a qedinlei: Proiect de hotdrdre

nr.73131.I2.2021 privind aprobarea Execuliei bugetare pentru anul 202I privind bugetul de

venituri qi cheltuieli al comunei Tdtdrani, judelul Ddmbovifa.

Se prezintd Referatul de aprobare nr.12666131.12.2021, Raportul de specialitate

nr.I266813I.12.202I, intocmit de consilier, Cocogild Bianca gi Contul de execufie la data de

31.12.202r.



Domnul Pregedinte de gedinld, Stinescu Constantin, supune la vot proiectul de hotdr6re gi se
voteazd cu 15 voturi',pentru',.

in continuare se dezbate Proiectul de hotdrdre nr.2/I4.01.2022 privindaprobarea planului de
acfiuni gi lucrdri de interes local pentru repartizarea orelor de munc6 beneficiari ajutor social-
anul2022.

Se prezintd Planul de acfiuni gi lucrdri de interes local propus pentru anul 2022, Raportul de
specialitate nr.347114.01.2022 gi Referatul de aprobare nr.342/14.01.2022, intocmit de primarul
comunei Tdtdrani.

Domnul Primar ia cuvdntul gi doregte sd gtie toatd lumea- tofi consilierii locali, faptul cd la
ora actuald avem un numdr mic de beneficiari ai Legii nr.416/2001 ;i trebuie linut cont de faptul
cd acegtia au de executat un numdr mic de ore lunar.

Domnul consilier Antofie Ion este nemulgumit de faptul cd acegti cetdfeni- bdiefi tineri sunt
buni de muncd, dar stau qi agteaptd sd primeascd ajutor social.

Domnul consilier Paraschiva Petre solicitd ca lunar sd se prezinte raportul activitdlilor
intreprinse in luna respectivd de acegti beneficiari ai Legii nr.4l6l200l.
Se supune la vot Proiectul de hotdrdre.Se voteazd cu l5 vofuri,,pentru,'.

Se trece la punctul 4 pe ordinea de zi: Proiect de hot[rdre nr.3/21.01.2022 privindaprobarea
Devizului general ;i al indicatorilor tehnico-economici ai investiliei pentru rcalizarea
obiectivului "Modemizare drumuri locale in comuna Tdtdrani, judeful D6mbovi1a,,, ca urmare a
actualizdrii devizului general dupd procedura de achizilie.
Se prezintd Devizul general gi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investifii
"Modernizare drumuri locale in comuna Tdtdrani,judetul Ddmbovila" ca urmare a actualizdrii
dupd procedura de achizigie. anexe la proiectul de hotdrdre nr.3/21.01.2022.
Se prezinti Proiectul de hotdrdre, Referatul de aprobare Primar nr.587/Zl.0l.20y2,Referatul de
specialitate nr.591121.01.2022 intocmit de doamna consilier Cocoqild Bianca.
Dupd prezentarea acestor materiale, domnul pregedinte de gedin!6 supune spre aprobare
Consiliului local Proiectul de hotdrdre nr.312022;Se voteazd cu 15 voturi "pentru".

in continuare domnul Primar, Pdtru Constantin, este invitat s[ prezinte Raportul anual privind
starea economicd qi de mediu, a activitdlii administrativ-teritorialain comuna T6tdrani pe anul
202I,in conformitate cu prevederile art.159 alin.1) lit."b" gi alin.3) lit.,,a,, din OUG nr.57/2019
codul administrativ, cu modificdrile si completdrile ulterioare.
Domnul Primar atrage atenfia cd stdm rdu la incasarea taxelor gi impozitelor pe anul 2021,
inregistrdnd un procent de 6l% gi av6nd o mare sumd de bani de incasat ca rdmdqild la bugetul
local.

Se trece la urmdtorul punct pe ordinea de zi: prczentarearaportului anual de activitate pe anul
202I de cdtre consilierii locali qi viceprimarul comunei Tdtdrani, in conformitate cu prevederile
art.225 alin.Z) din oUG nr.57/2019, codul administrativ, actualizat.
Au prezentat raportul de activitate doamna viceprimar Ivagcu Virginia qi un numfu de 14
consilieri locali, iar domnul Antofie Ion urmdnd sd-l prezinte.



Se trece la punctul urmdtor pe ordinea de zi: Prezentarea raportului de activitate desfbgurati de

asistenfii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul al ll-lea al anului 2021.

in finalul qedinlei se prezintd Raportul anual privind transparen{a decizionald in administralia

publicd Legea nr.5212003, perioada de raportare:0l ianuarie 2027-31 decembrie 2021, raport

inregistrat la nr.1263 I 13 | .12.202I .

Domnul primar doregte sd menfioneze faptul cd in acest an, aqa cum se cunoaqte de noi to1i,

pentru anul2012 au fost reduse taxele gi impozitele, astfel reducdndu-se considerabil sumele pe

care le vom totaliza la bugetul local anului 2022.La comuna Voinegti au fost mdrite impozitele

cuZ5%opentru anul2022 aga cum cunoaqte domnul Primar de la domnul Primar Sandu, dorind

ca astfel sd acopere (Primdria) taxa de habitat pentru toli cetdlenii comunei'

O alt6 problem6 este perceperea unor taxe speciale aga cum a perceput Primdria Dragomireqti-

350 lei pentru o deplasare in teren-spre exemplu la compartimentul urbanism. Noi, Primdria

Tdtdrani, am avut percepute astfel de taxe, dar am primit adresd de la Prefectura Ddmbovi{a cd va

fi atacatdhotararea dacd nu o vom revoca' Trebuie s6 ne mai interesdm'

De asemenea, domnul primar informeazd consiliul local cd a fost contactat de o firm6 din judeful

Constanfa, care doregte s6 infiinleze o asocia{ie de vdndtoare privat6, cerdndu-i domnului Primar

s[ popularizeze acest lucru iar proprietarii care de{in suprafele mari de teren-pddurs se pot inscrie

cu acest teren in asocialie.Asociafia de v6ndtoare Ddmbovifa ne-a dat decdt un singur an tax6'

O altn problemd este terenul de la Mina Mdrgineanca, aqa cum Primdria $otdnga s-a judecat 9i

a oblinut hotdrdre judecdtoreascd pentru multe imobile care au aparlinut de EM $otdnga.Trebuie

sd facem ceva qi noi sd oblinem venituri pe razacomunei Tdtdrani, este de pdrere domnul Primar.

Domnul primar, informeazd ci inten{ioneazd sd se execute lucrdri de cadastru pentru izlazutile

de pe razacomunei.Dansul a cdutat la ocPI Dambovila documente iar din acestea rezulta c6 in

anul 1963 primdria Tdtdrani frger:eazf, cu 800 ha de pddure.Dacd ddnsul era in anul 1991 ar fi

gtiut cum sd intreprindd acliuni de revendicare a acestei suprafefe de pddure'

De asemenea o alt6 problemd stringentd este cea a Recensdmdntului Populafiei 9i al Locuinlelor

din acest an. Trebuie relinut faptul c[ noi- comuna Tdtdrani suntem in descreqtere cu numdrul de

populalie gi acest lucru este in detrimentul comunei noastre, deoarece scdzdnd numdrul

populaliei va scade gi gradul comunei, de la comund de gradul I,la gradul II avdnd multe

implicafii.
Domnul paraschiva intreabd ce se mai intreprinde cu proiectul de canalizare qi reabilitare a

sistemului de alimentare cu apd in satul Gheboieni'

Domnul primar a frcut disculii cu domnul Dumitru sd cumpdrdm terenul sdu, dar acesta nu

doreqte sal vanda.Trebuie s6 facem ceva neaparat, cd astfel pierdem acest proiect.

Preqedinte de qedinfi,

Stlnescu Constantin

Secretar general comuni,
MioaraMih[ili


