
JUDETUL DAMBOVITA
coMUNArArAnaxr
CONSILIUL LOCAL

PROCES.VERBAL

tncheiat astdzi, 18 iulie 2022 in qedinJa extraordinard convocatd de indatd, a Consiliului

Local T6tdrani, judelul Ddmbovila, convocat prin Disp ozi[ia nt.249118.07.2022 a Primarului

comunei Tdtlrani, judeful DAmbovifa.

Consiliul local a fost convocat in conformitate cu prevederile art.l33 alin.2) lit."a", art'134

alin.l) lit.,'a',,alin.4), alin.5) gi art.135, alin.l) alin.3) Ei alin.4) din OUG, nt.5712019 privind

Codul admini str ativ, cu modifi cdrile 9i compl etdrile ulterioare.

gedinta Consiliului Local se desfbqoard in Sala de festivitali din satul T[tdrani cu participarea

frzicd a consilief ilor locali.

Secretarul general al comunei T[tdrani, consultd condica de prezen[6, a consilierilor locali qi se

constatd c[ din numdrul total de 15 consilieri in funclie, sunt prezenfi un numdr de 1 1, absenli

sunt domnii : Dumitru Adrian, Antofie Tiberiu, Atanase Vilicd, Antofie Dumitru.

La ;edinfa consiliului local este prezent domnul Primar Pdtru Constantin.

pregedintele de gedingd supune spre aprobare consiliului local ordinea de zi a gedinlei de astdzi

conform Dispoziliei nr.249118.07 .2022.5e voteazd cu 1 1 voturi "pentru".

in continuare domnul preqedinte de gedinfd popune dezbaterea punctelor inscrise pe ordinea

de zi a Eedinlei gi pentru inceput solicitd adoptarea procesului-verbal incheiat in qedinla

anterioar6 a consiliului local qi toli consilierii locali prezen{i sunt de acord cu conlinutul acestuia'

Se trece la punctul 2 inscris pe ordinea d ? ti, Proiectul de hotdrdre nr.3 L118.07.2022 privind

rectificar." B,i;;;il;";;t;i cbmunei rdtdrani, judeful Ddmbovila pe Trim. al III-lea in anul

2022.
Se prezint6 Referatul de aprobare nr.5814118.07.2022 intocmit de primarul comunei Tdtdrani,

cdt qi Raportul de specialitate nr.5815118.07.2022 intocmit de doamna Cocoqila Bianca-

Georgiana.

Domnul primar p[tru constantin, informea zd cd rectificarea este necesara pentru a face

transfer de la un articol la altul in cadrul bugetului local pentru finalizatea proiectelor de

investitii, terasa din lemn de la cdminul cultural Gheboieni, ganturi.

Domnul pregedinte de qedinld supune la vot proiectul de hotarare nr.31118.07.2022 qi se voteazd

cu l0 voturi pentru, iar dl Antofie Ion este impotrivd.

In continuare dl primar dd citire solicitdrii Asociatiei Judetene de Vdndtoare 9i Pescuit Sportiv

D6mbovila pentru incheierea unui acord de colaborare cu gestionarul cinegetic Nr.l0 Tdtdrani qi

gestionarul cinegetic Nr.12 Vulcana.Vom dezbate in gedinla din 26 iulie 2022 acest subiect,

sustine dl Primar.



O altL problemd foarte importantE, spune dl. Primar este aceea cu privire la predarea

amplasamentului, strdzile qi suprafafa de teren pentru implementarea proiectului POIM 2014-

2020 cu Compania de Apd T6rgovigte.

Este foarte neplIcut cd noi nu vom avea suprafetele de teren pe care ne-am angajat cd le vom

pune la dispozitie, la statia de ap[ gi bazin de ap[ Gheboieni,Noi nu am reusit sd obtinem terenul

de la dl. Dumitru li cet[fenii proprietari in jurul statiei de ap6.

Presedinte de sedinfl,
Paraschiva Petre

Secretar general comuni,
MihniH Mioara


