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JUDETUL DAMBOVITA
coMUNA rArAnaNr
CONSILIUL LOCAL

PROCES-\rERBAL

incheiat astdzi, 16 mai 2022 in gedinfa extraordinard, convocatd de indatd a Consiliului

Local Tdtdrani, judeful D6mbovi{a, convocat prin Dispozilia nr.203116.05.2022 a Pfimarului

comunei T[tirani, judeful Ddmbovila.

Consiliul local a fost convocat in conformitate cu prevederile art.133 alin.2) Iit."t', aft.134

alin.l) lit."a",alin,4), alin.5) gi art.135, alin.l) alin.3) gi alin.4) din OUG, nr.5712019 privind

Codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

$edinta Consiliului Local se desfbqoard in Sala de festivitdti din satul T[tdrani cu participarea

frzicd a consilierilor locali.

Secretarul general al comunei Tdt[rani, consultd condica de prezenld a consilierilor locali gi se

constatd cd din numdrul total de 15 consilieri in func{ie, sunt prezenli un numdr de 15.

La gedinfa consiliului local este prezent domnul Primar Pdtru Constantin.

Pentru inceput doamna secretar general face cunoscut faptul cd perioada pentru care a fost

ales domnul Antofie Tiberiu in funclia de preqedinte de gedin6, a expirat, motiv pentru care

domnul primar Pdtru Constantin a inifiat proiectul de hotdr6re Nr.25116.05.2022, propunAnd in
aceastd funcfie pe domnul consilier Paraschiva Petre.

Propunerea fbcutd de domnul Primar este supusd sprea probare consiliului local $i se voteazd cu

15 voturi "pentru".
in continuare domnul pregedinte supune spre aprobare ordinea de zi a qedin{ei de astdzi

conform Dispozifiei nr.20 3 I | 6.05 .2022.5e voteazd cu I 5 voturi "pentru".

Domnul Preqedinte de ;edinfd solicitd adoptarea procesului-verbal incheiat in ;edinfa anterioard

a consiliului local gi toli consilierii locali prezenli sunt de acord cu confinutul acestuia.

Se ia in dezbaterc Proiectul de hotdrAre nr.26116.05 .2022 privind aprobarea proiectului
,,Reabilitarea moderatd a Cdminului Cultural Priboiu, din Comuna Tdtdrani, jude! Ddmbovila" gi

a cheltuielilor aferente proiectului.
Se prezintd Referatul de aprobare nr.39361rc.A5.2A22 intocmit de primarul comunei Tdtdrani,

Anexa nr.1 gi Anexa nr.2laProiectul de hot[rdrenr.26116.05.2A22 cdt gi Raportul de specialitate

nr.3938116.05.2022 intocmit de doamna Cocoqild Bianca-Georgiana din cadrul biroului

fi nanciar-contabi I itate.

Se inscrie la cuvAnt domnul Primar Pdtru Constantin, care in cdteva cuvinte face cunoscut

faptul cd s-a dorit inilial ca aceastd reabilitare moderatd- proiectul sd se intocmeascd pentru Sala

de festivitali din satul Tdtdrani, dar nu este posibil datoritd faptului cd cd nu definem toate

documentele necesare.



In aceast[ situafie ca sd putem sd obfiem aceste fonduri, ne-am gdndit cd acest cdmin cultural
din satul Priboiu intrunegte toate condiJiile cerute de acest program pentru a ob{ine finanfarea.
Dl Primar informeazd ca astdzi la ora 9 este necesar s[ trimitem toate documentele la Bucureqti.

Domnul Preqedinte le qedinfd supune la vot Poiectul de hotdrdre qi se voteazd cu 14 voturi-
pentru, iar domnul Antofie Ion se abfine

Presedinte de sedinfl,
Paraschiva Petre

Secretar general comuni,
Mihiiln Mioara


