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incheiat astdzi,09 f-ebruarie 2022 in gedin{a ordinard a Consiliului Local Tdtdrani, judelul

Ddmbovila.
Consiliul Local T[tdrani a fost convocat prin Dispozilra nr.25103.02.2022 a Primarului

comunei Tit6rani, in conformitate cu prevederile art.133 alin.1) din OUG nr.5712019, Codul

administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare'

$edinfa Consiliului Local se deslbgoard in incinta Sdlii de festivit[li din satul Tdtdrani, cu

participarea fiz\cd aconsilierilor locali, respectdndu-se distanlarea social6'

pentru incepul, secretarul general al comunei consultd condica de prezenld a consilierilor

locali gi se constatd c[ din numdrul total de 15 consilieri in funclie sunt prezenli un numdr de 15

consilieri.
in gedinla Consiliului local este prezent domnul Primar' Pdtru Constantin'

Domnul secretar informeazi consiliul local de faptul cd perioada de 3 luni pe care a fost ales

in funclia de pre;edinte de gedin![ domnul Stinescu Constantin, a expirat, motiv pentru care

trebuie ales un nou pre;edinte . in acest scop, domnul primar Pdtru Constantin a iniliat Proiectul

de hotar6re nr.7102.02.2022, propundnd in aceastd funclie pe domnul consilier Antofie Tiberiu.

propunerea frcut[ de domnul Primar este supusi la vot gi se voteazd cu 15 voturi "pentru"'

Se supune la vot ordinea de zi aqedinlei conform Dipozitiei nr. Dispozi\iei nr.25103.02.2022,

se voteaz6 cu 15 votui "pentru". Este supus spre adoptare procesul verbal incheiat in gedinla

anteriaord a consiliului local, cu al cdrui conlinut este de acord cei 15 consilieri locali'

in continuare domnul Pre;edinte de gedin![ supune spre dezbatere Consiliului local, Proiectul

de hot6r6re nr.71124.12.2021 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinalie

speciald de salubrizare pentru anul2022'

Se prezint6 Referatul de aprobare 9i Raportul de specialitate intocmite in susfinerea proiectului

de hotar6re, cdt gi adresele cu nr.10209125.11.2021, respectiv nt.11I03122.12.2021 transmise de

Asocialia de Dezvoltare Intercomunitar[ "Management Integrat al Deqeurilor in judelul

Ddmbovila'

Consilierii locali, paraschiva Petre gi Anton Ion aduc in disculie faptul c[ pentru persoanele

care nu locuiesc in comund nu ar trebui sd se taxeze pentru un serviciu care nu se presteazS.

Doamna viceprimar constatl c6, avdnd in vedere cd in comuna noastr[ exista gospoddrii in

care nu sunt dezbdtute succesiuni, domnia sa inlelege cd acestea ar trebui scutite de la plata taxei'



Domnul primar i;i exprimd nemullumirea cu privire la scumpirea taxei de habitat incepdnd cu
luna martie a acestui an, insi in Adunarea generald a membrilor ADI, votul sdu nu poate fi
decisiv. De asemenea igi exprimi ingrijorarea cu privire la modul in care angajalii firmei de
salubritate manipuleaza pubelele. O alta problema o va reprezenta colectarea selectivd.

in final se supune la vot propunerea privind taxa de habitat gi se voteazd in unammitate
"pentru"- l5 votuti.

Se trece la urmdtorul punct inscris pe ordinea de zi: Proiect de hotdr6re nr.1/11.01.2022
privind adoptarea bugetului local al comunei Tdtdrani pe anul 2022. Se prezintd: Proiectul de
hotdrdre nr.ll|l.01 .2022, Referatul de aprobare nr. I89/I L0L2022, Adresa ANAF
nr.797106.01.2022, Raporatul de specialitate nr.2681 12.01.2022, Hotdr6rea Consiliului Jude{ean
nr.17113.01.2022, qi Hotardrea Consiliului Judelean nr.18/13.01 .2022, Referatele de specialitate
nr.358/14,01.2022 qi nr.960102.02.2022 inaintate de compartimentul de specialitate.

Domnul Primar trece in revistd valoarea cheltuielilor aferente secliunii de func{ionare ?n

valoare totala de 6604 mii lei, reprezentdnd cheltuielile cu salarizarea, cheltuielile cu bunuri qi

servicii, cheltuieli cu asistenti social6 gi alte cheltuieli ( burse, subventii pentru culte).
Referitor la cheltuielile secliunii de dezvoltare se precizeaz6,cd,din totalul de26ll mii lei numai
1509 mii lei vor fi raportali din veniturile anului curent, diferenla de 1102 mii lei reprezintd a;a
zisul "fond de rulment", adicd excedentul anilor anteriori.
Domnul Primar dd citire investiliilor propuse spre realizare in anul 2022.
Referitor la achizilia cl[dirii " fostd clddire croitorie". din satul Gheboieni se propune o
prevedere bugetarf, de 160 mii lei. Achizilia urmeazd, a se face de la mogtenitorii legali. Referitor
la pre!, domnul Primar considerd ci maxim 35 mii euro sunt suficienli.
Domnul consilier local Paraschiva Petre propune o sumi mai mic6, gi anume 30 mii euro.

Domnul Primar afirmd cd se impune achizilia acestei clSdiri pentru cd aceasta este situatd pe un
teren aflat in proprietatea comunei Titdrani, proprietarul beneficiind doar de un drept de

superfi cie asupra acestuia.

Consilierii locali doresc sd gtie la ce va fi utilizatd clddirea odatd cumpdrat[. Domnul Primar
rdspunde cd un centru medical ar fi benefic comunitdlii. Face referire de asemenea la terenul care

inconjoard clddirea gi care evident aparline UAT-ului.
in cadrul disculiilor. to{i consilierii locali i;i exprimS acordul cu propunerile Primarului si felicitd
conducerea Primdriei pentru aceastd decizie.

Primarul comunei aduce la cunostinfd consilierilor locali cd in satul Priboiu din cauza unor
izvoare situate la addncimea de 1,20 m in incinta dispensarului uman gi a cbminului cultural se

inftltreazd apd, aqadar ar trebui efectuate lucrdri de contracarare a acestor infiltrdri.
Revenind la investilii este necesara in opinia edilului comunei Tdtdrani demararea lucrarilor de

realizare a unui drum de coronament in punctul Bulina din satul T[tarani.



Se supune la vot bugetul local al comunei Tdtdrani pentru anul 2022 qi se voteazd in
unanimitate "pentru- 15 voturi.

Se trece la punctul nr.5 pe ordinea de zi: Proiect de hotdrdre nr.4128.01.2022 privind
modiflcarea H.C.L. nr.45131.07.2017 privind stabilirea salariilor de bazd ale funclionarilor
publici gi a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Tdtdrani.

Se dA citire Proiectului de hotdrdre nr.4128.01.2022. Referatului de aprobare
nr.774128.01.2022, intocmite de Primarul comunei Tdtarani; in continuare se citesc Raportul de

specialitate nr.779128.01.2022 gi Hot[rAreanr.4513l.07.2017 a Consiliului Local Tdtdrani.
Domnul Primar Pdtru Constantin explic[ faptul c6, de fapt se va schimba modul de efectuare a

activitdlilor paznicului, acesta urmAnd a-gi desfbgura activitatea in timpul zilei gi pentru a nu-i fi
afectate veniturile salariale, se considerd normal a se modifica nivelul coeficientului de incadrare
a acestuia.

Consilierul local, Paraschiva Petre, doregte si gtie de ce este nevoie sd i se mlreascd "salariul"
pamicului primdriei, iar domnul Primar rdspunde cd nu i se mdregte salariul ci doar coeficientul
de incadrare.

Domnii consilieri locali Radu George gi Anton Ion precizeazd cd veniturile salariale ale

domnului Predu! qi ale domnului Anton, tehnicianul cu urbanismul, sunt foarte mici. Consilierul
local, Anton Ion, precizeazd cd tehnicianul cu urbanismul este funclionar public, are mai multe
responsabilitSli fale de paznic, dar are salariul cu pulin mai mare decAt acesta.

Doamna viceprimar, Ivagcu Virginia. intervine adresAndu-se consilierilor locali gi intrebAndu-i
dacd au idee ca to{i func{ionarii publici gi personalul contractual din primdrie au salarii mici. in
final domnul Primar insuqi recunoaste ci salariile subalternilor sdi sunt mici.
Se supune la vot Proiectul de hotardre si se voteaza cu l 5 voturi "pentru".
Se da citire punctului nr.6 pe ordinea de zi si a urm[toarelor: Proiect de hotdr6re nr.5/01 .02.2022
gi Referatul de aprobare nr.899/01.02.2022 intocmite de Primarul comunei, Raport de

specialitate nr.857/01.02.2022 privind aprobarea devizului general gi a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul "Realizare drum de coronament, punct Bulina, in comuna Tdtdrani".
Se supune la vot Proiectul de hotardre.

Se voteazd in unanimitate "pentru"- l5 voturi.
Domnul Primar Jine sd sublinieze cd pentru acest drum s-a ales o solulie tehnicd noud care sd

nu impiedice accesul cdtre proprietdli.

Se trece la punctul nr.7 de pe ordinea de zi: acordarea unui sprijin flnanciar Parohiei Gheboieni.

Se dd citire Proiectului de hotdrAre nr.6/01 .02.2022 gi Referatului de aprobare nr.899101.02.2022,

a raportului de specialitate nr. 903/01 .02.2022 9i a Cererii Parohiei Gheboieni nr.12119.01.2022

inregistratd la Primdria Tdtdrani cu nr.838/31.01.2022.

Domnul consilier Anton Ion. intreabd dacd pentru anul 2022 existd alocdri bugetare gi pentru

celelalte Parohii. iar domnul Primar Patru Constantin rdspunde cd dacd vor aduce documentele

aprobate de superiorii ierarhici qi celelalte parohii vor beneficia de transferuri.



Consilierul local Atanase afirmd cd gi la Parohia Priboiu este nevoie de imbundtdliri. Domnul
Primar rdspunde cd din cdte cunoagte, Parohia Priboiu nu a oblinut aprobdri pentru proiectele
sale de la forurile bisericegti superioare.

Domnul Primar propune sd se treaci la votarea proiectului sdu de hotdrdre.
Se supune la vot de cdtre Pregedintele de gedinld. Se voteazi cu I 5 voturi ,,pentru,,.

Preqedinte de qedin{i,
Antofie Tiberiu

P. Secretar general comuni,
Baicu Traian


