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incheiat astdzi, 18 aprilie 2022, in gedinla extraordinar6, convocatd de, indatd,, a consiliului Local Tdtdrani, judeful Ddmbovifa.

Consiliul local a fost convocat prin Dispozilia nr.188/18.04.2022 a primarului
comunei Tdtdrani in conformitate cu prevederile art.l33 alin.Z) lit.,'d,, art.l34
alin.1) Iit;'a", alin.4 qi a1in.5), cdt qi art.135 alin.1) qi alin.3) din OUG,nr.57l2Ol9
privind Codul Administrativ, cu modific[rile gi completdrile ulterioare.

$edin{a Consiliului local se desfEqoard in Sala de festivit[li, din satul Tdt6rani, cu
participar ed fizicd a consilierilor locali..,

Secretarul general al comunei Tdtdrani, doamna MihAilA Mioara, consult[
condica de prezen!6 qi se constat[ c[ din num6ru1 total de 15 consilieri locali in
funclie, sunt prezenli un numdr de 11. Absenli: Antofie Ion, Antofie Dumitru,
Radu George, Cdrstina Marian.

La qedinla Consiliului Local este prezent qi domnul Primar- p6tru Constantin.

Domnul Pre;edinte de qedin!6, Antofie Tiberiu, supune spre aprobare
consiliului locaI, ordinea de zi a qedin{ei, conform Dispoziliei de convocare
nr.188/18.04.2022. ordinea de zi a qedinlei se aprobd cu 11 voturi.
in continuare, domrrrl preqedinte de gedinld solicit[ dezbaterea punctelor inscrise
pe ordinea de zi a qedinlei qi pentru inceput solicit[ adoptarea procesului verbal
incheiat in qedinla anterioard a consiliului local qi toli consilierii locali sunt de
acord cu conlinutul acestuia

Se trece la punctul 2 inscris pe ordinea de zi a qedinfei: Proiect de hot6rdre
nr' 19/1 8.04.2022 privind predarea c[tre Ministerul Dezvoltdrii, Lucilrilor publice
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qi Administrative prin Compania Nalionald de Investilii "CNI" a amplasamentului
qi asigurarea condiliilor in vederea executirii obiectivului de investilii ,, Schimbare
destinafie" "Magazin Universal cu bufet" tn "sediu Primdrie comuna T6t[rani,, qi ,,

Reabilitare, extindere gi compartimentare, modernizare gi dotare clddire C1, sat
Tdtdrani, comuna Tdtdrani, judeful D6mbovi1a,,, judelul Dambovila, comuna
Tdtdrani, sat Tdtdrani, strada principald, w.I62.

Domnul primar, Pdtru Constantin, prezintS Referatul de aprobare al proiectului de
hot[r6re, referat inregistrat la nr.32l9118.04.2022, Solicitareaprimit[ pe E-mailul
Primiriei T[tdrani in data de 11 .04.2022 de la CNI- Direclia Promovare Investilii (
Alin Traian).

De asemenea este prezentat Raportul de specialitate nr.3224llB.04.ZO2Z intocmit
de Responsabilul cu achiziliile publice din cadrul Primdriei Tatdrani.

Domnul Primar subliniaz[ faptul ci CNI a analizat cererea noastr[ qi vor scoate la
licitalie aceastd lucrare, dar noi trebuie sI respectdm ceea ce ne obliglm prin
aceastd hotirAre de consiliul local pe care o adopt[m astdzi.

Domnul primar doregte si sublinieze faptul cd pentru aceste proiecte se fac eforturi
mari s5 oblinem {inanlare. De asemenea, domnul primar apreciazd faptul cE
actualul Ministru al Lucrdrilor publice este o persoan6 capabili.

Domnul Pregedinte de qedin![ supune la vot Proiectul de hotdrdrej se vote azd cu ll
voturi "pentru".

Se trece Ia punctul urmdtor inscris pe ordinea de zi: proiect de hot6r6re
nr.20l18.04.2022 privind aprobare indicatori tehnico-economici ai investiliei
pentru tealizatea obiectivului "Construire teras[ acoperit6 C6min Cultural
Gheboieni".

. Se ptezintd Referatul de aprobare nr.3225/18.A4.2022 intocmit de primarul
comunei T[tdrani, Raportul de Specialitate nr.3229llB.O4.2OZ2, c* qi Devizul
general privind cheltuielile necesare realizirii obiectivului.

Domnul primar 'doreEte ca toatd lumea sE cunoascd faptul ci se impunea
construirea unui astfel de obiectiv, intrucdt corturile s-au rupt, gi trebuie sd facem
aceastd terasS, de asemenea ar trebui sI incercdm si apeldm la cei cu gaterul din
Gheboieni pentru o cantitate de blan5, cipriori, pentru construirea acestui obiectiv.
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Domnul Paraschiva intreabl ce s-a mai fbcut pentru terenul de la Gheboieni,
terenul unde a fost Mina Mdrgineanca. Domnul primar afirmd c[ vom demara o
acliune pentru obfinerea acestui teren, vom face demersuri c[tre Carbonifera.

Se fac disculii cu privire la modul in care acest cetdlean, Stoica Ion, ocupf, acest
teren pe care funclioneazd gaterul in satul Gheboieni. tn finalul acestor disculii
domnul pregedinte de qedin![ supune la vot Proiectul de hotdrAre nr.20lIB.O4.202Z.

Se voteazl cu 11 voturi "pentru".

Se trece Ia urmItorul Punct inscris pe ordinea de zi: Proiect de hot[rdre
nr.21l18.04.2022, privind aprobarea cererii de finanlare qi a devizului general
estimative pentru obiectivul de investitii " infiinlare relea inteligent6 de distribulie
de gaze naturale in comuna T5tdrani, judelul D6mbovi1a,, pentru finanlarea
acestuia in cadrul Programului nalional de Investilii ,,Anghel Saligny,,.

Se prezintd Referatul de aprobare nr.3227/t8.04.2022 intocmit de primarul
comunei Titdrani, Adresa nr.30813/07.03.2022 transmisi de MDLAPA,
inregistratd la primlria Tdtlrani Ia w.L9t6107.03.2022, cdt gi Raportul de
specialitate nr.3235118.04.2022 intocmit de responsabilul cu achizitiile- prim6ria
T[tdrani.

Domnul Primar igi exprimd nemullumirea fa![ de faptul cdlaPtimaria Voineqti qi

$otdnga le-a fost aprobat Proiectul de extindere reled de gaze, in conjunctura in
care conducta trece prin TitErani pentru a ajunge la voineqti.

tn momentul in care domnul Primar s-a interesat de cele necesare pentru a intocmi
acest proiect a fost sfltuit sE facd mai intdi pentru un numdr mic de abonali-
utilizatori, iar acest lucru nu era corect fald de cet5feni, ca unii sI beneficieze iar
al1ii nu.

De asemenea, domnul Primar a incercat s[ se asocieze cu mai multe comune din
judeful Argeq gi C6ndeqti Ddmbovila, dar ei erau ddjd asociali intr-o Asocialie
Intercomunitard dar'nu aveau nici un aviz necesar, iar Prim[ria T[tdrani avea
aproape toate avizrle oblinute.

Domnul Primar citegte Cererea de finanlare pentru acest obiectiv de investilii de
infiinlare relea inteligentd de distribulie gaze nafixale in comuna T[t6rani, judelut
Ddmbovila cdt qi Devizul general estimativ al obiectivului de investifii, anexe ce
fac parte integranti la Proiectul de hotdrdre nr.2Ulg.o4.2oz2.
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Domnul Preqedinte de qedin!6, supune la vot proiectul de hotlrare
w.21118.04.2022.

Se voteazi cu 11 voturi ,,pentru,,.

in finalul acestor disculii domnul Pimar informeaz d cd,in viitorul apropiat se va
finan{a proiectul de cana\izare qi apd in comuna Tdtirani. o problemd int6mpinat6
la acest proiect este faptul cr nu se poate pune la dispozilie suprafetd. il;;
pentru bazin qi stalia de pompe. in situalia in care nu gdsim infelegere din partea
celor care delin terenurile, vom recurge la exproprieri. Cetdlenii comunei Tdtdrani
sunt de cele mai multe ori foarte reticenfi: exemplu- $anful din satul Gheboieni care
se face- mulli cetdleni sunt de rea voinfd, un alt exemplu elocvent este lucrarea de
l6ngd primdrie in care cetifenii sunt greu de convins ca va fi o lucrare foarte bund.
De asemenea in ceea ce priveqte Drumul
pentru clarifcarea situaliei cu Ministerul
acest drum qi Inventarul lor.

Domnul Paraschiva intreab[ dac[ se face asfalt, cum se proced eazd cuproiectul de
canalizare. Domnul primar informeaza cd se va merge pe qan!.

Domnul Primar aduce la cunoqtinld faptul cr la c[prioru pe drumul Aninoasei este
o mare cantitatt de mas5 lemnoasd, iar cetdlenii suslin cE. este ploprietatea 1or, in
schimb lemnele sunt pe drumur pubric qi nu tn proprietdlile cetapniior.

Minei, vom face demersurile necesare
Mediului qi Pddurilor, unde frgtxeazd,

Secretar general comun[,

Mih[iH Mioara

Preqedinte,

Antofie Tiberiu
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