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Proces- verbal

Incheiat astdzi, 27 aprilie2 022, in gedinfa ordinard a Consiliului Local Tdt6rani, judelul
Ddmbovifa.

Consiliul Local Tdtdrani a fost convocat prin Dispozilia nr. 195121.04.2022 a primarului
comunei Tdtdrani, in conformitate cu prevederile art.I33 alin.l) din OUG nr.5712019, Codul
administr ativ, cu modi fi cdri le qi comp letdrile ulterioare.

$edinfa Consiliului Local se desfbgoard in incinta Sdlii de Festivitali din satul Tdtdrani, cu
participarea fizicf, a consilierilor locali.

Secretarul general al comunei, consuld condica de prezenld,a consilierilor locali gi se constatd
cd din numdrul total de 15 consilieri in funcfie sunt prezen[i un num[r de 15 consilieri.

La qedinfa Consiliului local este prezent domnul Primar, Pdtru Constantin.
Domnul Antofie Tiberiu, pregedinte de gedin{d supune spre aprobare Consiliului Local ordinea

de zi a qedinfei, conform Dispoziliei de convocare nr. 19512I.04.2022.
Se voteazd, cu 15 voturi "pentru".
Pentru inceput domnul pregedinte de gedinld solicitd adoptarea procesului-verbal incheiat in

gedinfa anterioard a consiliului local.
Tofi consilierii locali sunt de acord cu confinutul acestuia.

in continuare se trece la punctul 2 inscris pe ordinea de zi a gedin{ei: Proiect de hotdrdre a
consiliului local nt.9/15 .03 .2022 privind stabilirea nivelurilor impozitelor gi taxelor locale,
precum qi a taxelor speciale, pentru anul 2023.
Se prezintd Referatul de aprobare nr.2166115.03.2022 gi Procedura de calcul qi platd a taxelor
prevdzute la articolul 486la\te taxe locale din Legea nr.22712015 privind Codul Fiscal,
actualizatd,, intocmite de Primarul comunei Tdtdrani , cdt gi Raportul de specialitate
nr.2173115.03.2022 intocmit de consilier Baicu Traian, cu privire la propunerile fbcute pentru
anul 2An.

in gedinla consiliului local este prezent domnul Baicu Traian, operator rol, consilier superior
in cadrul biroului-financiar contabili tate.
Domnul Baicu Traian explicd faptul cd se aplic[ atdt rata inflafiei de 5, lYo, cdt gi consiliulu local
cota adifionald de 4,9o/o pentru anul 2023.



Domnul Antofie Ion nu este de acord cu aplicarea cotei de 4,9%o. Domnul Paraschiva este de

aceeagi pdrere cu domnul Antofie lon.

Se supune la vot Proiectul de hotdrdre.

Se voteazd, su 1l voturi "pentru" gi impotrivd sunt domnii Paraschiva Petre, Stdnescu Constantin,

Antofie Ion qi Antofie Dumitru.

Domnul preqedinte de qedinf[ solicitd dezbaterea punctului doi pe ordinea de zi: Proiect de

hot6rdre privind aprobarea numdrului gi cuantumului burselor gcolare aferente anului qcolar

2021 -2022 pentru elevii $colii Gimnaziale Tdtdrani.

Se prezintd Adresa nr.547117.03.2022 Ei adresa w.552118.03.2022 transmise de $coala

Gimnaziald Tdt1rani, Referatul de aprobare nr.2270117.08.2022 intocmit de Primarul comunei

Tdt6rani, Raportul de specialitate nr.2274117.03.2022 intocmit de doamna Cocoqild Bianca-

birou fi nanciar-contabi litate.

Domnul Paraschiva dore;te sd gtie cAte burse avem aprobate-propuse .

Domnul preqedinte de gedinld citegte adresa cu nr.547 ll7 .03 .2022 transmisd de $coala

Gimnazi aldTdtdranl.
Domnul Antofie Ion doregte sd cunoascd titularii acestor burse.

Domnul paraschiva intreabd de ce nu a venit doamna director de la gcoala Tdtdrani in gedin{a

de consiliu.

Domnul Anton spune cd doamna director trebuie sd vind la ;edinfa consiliului local, iar

doamna secretar aduce la cunoEtinld faptul cd nu a fost invitati, deoarece acegtia sunt in vacanf6,

dar vor fi invitali prin adresd scris6.

Domnul Antofie Tiberiu, pre;edintele de qedinfd supune la vot Proiectul de hotdrdre.

Se voteazd cu 14 voturi "pentru,, iar domnul Antofie Ion se abline.

Domnul primar ii explicd domnului Antofie Ion cd este pdcat ca noi (Primdri a Tdtdrani) sd nu

sprijinim copiii nogtri.

Se trece la punctul urmdtor inscris pe ordinea de zi Proiect de hotdrdre nr.14118.03.2022

privind aprobarea Convenfiei de colaborare intre CL Tdtdrani, judelul Ddmbovila 9i Societatea

Naliona16 de cruce Rogie, filiala judelului Dambovila.

Se prezint6 Referatul de aprobare nr.23l3l18.03.2022 intocmit de Primarul comunei T[tdrani,

Solicitarea din datadin 10.0I.2022 transmisd de Filiala Judeleand de Crucea Roqie -Ddmbovifa,

Raportul de specialitate nr.2316/18.03.2022 intocmit de Baicu $tefan- PreEedinte Crucea Roqie

Tdtdrani.

Domnul primar ia cuvdntul ;i apreciazd faptul cd Filiala Judeleand de Cruce Roqie qi Primdria

T[tdrani au avut o colaborare foarte str6nsS.

. Se supune la vot Proiectul de hotdrdre.

Se voteaz1 cu 13 voturi "pentru" iar domnul Paraschiva Petre 9i domnul Antofire Ion sunt

impotrivd.

Domnul primar informeaz d cd au fost trimise pachete cu alimente, imbrdcdminte, produse de

igien[ pentru persoanele cu venituri modeste.



Domnul Preqedinte propune spre dezbatere urmdtorul punct pe ordinea de zi: proiect de
hotdrdre privind aprobarea Execufiei bugetare pe Trimestrul I al anului 2022privind bugetul de
venituri gi cheltuieli al comunei Tdtdrani, judelul Ddmbovila gi a Raportului de analiz1privind
redimensionarea cheltuiel ilor.

Se prezintd Referatul de aprobare nr.3326120.04.2022 intocmit de domnul primar, Contul de
Execufie la data de 31.03.2022, Raportul de specialitate nr.3331120.04.2022 intocmit de doamna
Cocoqil[ Bianca, Raportul de analizd privind redimensionarea cheltuielilor.
Domnul Primar informeazd cE pentru lucrarea ce se executd in satul Tdtdrani, cu toate c[ este o
lucrare de mare valoare, sunt totugi persoane care au de obiectat.
Se supune la vot Proiectul de hotdrare Nr.22120.04.2022.
Se voteazd cu 14 voturi "pentru", iar'impotrivd" domnul Antofie Ion.

Domnul Primar aduce la cunogtin{d faptul cd Asoc ialia sportivd Malu cu Flori a fbcut o
solicitare cdtre noi pentru a ne da acordul pentru a desftgura gi ei anumite activit[fi pe stadionul
nostru din satul Tdtdrani.

Domnul consilier, Atanase Vilic6, obiecteazd qi considerd cd ar fi foarte bine ca acegtia s6
pldteascd cel pufin arbitrajul, mai ales cd dupd meciul cu echipa de la Voineqti s-a spart un vas de
toaletd gi nu a pldtit nimeni.

Domnul Antofie Ion gi domnul Paraschiva considerd cd trebuie sd se facd,anumite demersuri.
Majoritatea consilierilor locali sunt de pdrere cd nu ar trebui sd fim foane restrictivi, findnd

cont de faptul cd sunt rare ocaziile de a veni in comunaTdtdrani.
in incheierea acestor discufii, domnul Primar subliniazd faptul cd domnul Antofie Ion nu este

corect, mai ales cd a fost atenlionat in legdturd cu construcliile ce se executd ftrd documentele
legale pe proprietatea suroriii sale.

Domnul Antofie riposteazd spundnd cd nu este cazul ca domnul Primar sd se ia de ddnsul,
lindnd cont de faptul cd foarte mulfi cetdleni din comund ben eficiazd de anumite favoruri cu
privire la regimul construcfiilor. Domnul Antofie Ion spune cd nu trebuie sd discute cu d6nsul. ci
cu sora sa.

Pregedinte de;edin{I,
Antofie Tiberiu

Secretar general comuni,
MihniH Mioara


