
ROMANIA
COMUNA TATARANI
JUDETUL DAMBOVITA

PROCES - VERBAL

fncheiat astdzi,3 1 mai 2022, in Eedinfa ordinard a consiliului Local rdtdrani, jude{ul

DAmbovila.

Consiliul Local Tdtarani a fost convocat prin Dispozilia nr. 210125.05.2022 a Primarului

comunei T6t[rani, in conformitate cu prevederile art.133 alin.l) din oUG nr'5712019, Codul

administrativ, cu modifi cdrile qi completdrile ulterioare.

$edinla Consiliului Local se desfbqoard in incinta S6lii de Festivitali din satul Tdtdrani, cu

participar ea fizicd a consilierilor locali'

Doamna Mihdila Mioara, secretarul general

consilierilor locali Ei se constata cd din numarul

un numdr de 15 consilieri.

in gedinla consiliului local este prezent domnul primar, Pdtru constantin.

Domnul pregedinte de qedin![, Paraschiva Petre, supune spre aprobare ordinea de zi a

Eedinfei, conform Dispoziliei de convocar e nr.2l0l25 .A5 .2022.

Se voteazi cu 15 voturi o'Pentru".

Domnul primar ia cuvantul Ei legat de ordinea de zi,inconformitate cu prevederile art'135

alin.g) din oUG m.571201g codul administrativ, actualizat, solicita suplimentarea ordinei de

zi a qedinlei cu urm6toarele proiecte de hot6r6re:

- proiect de hot6r dre nr.2ylz7.as.z\zz,privind aprobarea schimbdrii destinaliei in vederea

demol6rii construcfiilor Anex6, c6r[mid d cz in suprafa{[ de 19 mp Ei Anexa, lemn c3 in

suprafald de 47 mp din incinta $colii Priboiu, comuna Tdt[rani, bunuri identificate la pozitria

nr.g5, respectiv nr.g6 din Ane xa l2-Inventarul bunurilor care alcdtuiesc domeniul public al

comunei Tdt[rani, j udelul Ddmbovifa'

-inifiator Primarul comunei Tdtdrani

- proiectul de hotdrdre rc.2g131,$5.2021 privind rectificarea Bugetului local al comunei

Tdtdrani, judeful D6mbovita pe trimestrul al ll-lea in anul 2022 '

-iniliator Primarul comunei Titdrani

Se supune la vot propunerea ftcutd de domnul Primar, Pdtru Constantin qi se voteazd cu 15

voturi "pentru"

Domnul paraschiva petre, PreEedintele de qedin!6, soliciti pentru inceput adoptarea

procesului-verbal incheiat in Eedinla anterio ard a consiliului local, iar toli consilierii locali

prezenli sunt de acord cu confinutul acestuia'

in continuare se tres eladezbatereapunctului 2 inscris pe ordinea de zi a Eedinfei:

- proiect de hotdrdre a consiliului local nr.18/04.04.2022 privind actua\izarea Statutului

comunei T6t6rani, judelul Dambovila, initiator Primarul comunei Tdtirani-

Se prezintd Referatul de aprobare nr.2800/04.04.2022 intopmit de Primarul comunei

Tdt[rani, Raportul de specialitate nr .280 4 I 04 .04 .2022.

al comuneio consultd condica de prezenld a

total de 15 consilieri in func{ie sunt ptezen\i



Se prezint6 Statutul comunei Tdtdrani, anexele ce corespund acestui statut.

Doamna secretar general prezintd , relateazi in cAteva cuvinte anumite prevederi ale Ordinului

nr.251202], ce anexe confine Statutul comunei Ei importan[aacestuia.

Se supune la vot Proiectul de hotdrdre, se voteazdcu 14 voturi "pentru",iat domnul consilier

Antofie Ion se abline.

Se trece la urmdtorul punct inscris pe ordinea de zi:

- proiect de hot6rdre nr.23113.05 .2022 privind aprobarea Programului de activitate al

Caminului cultural pe anul 2022, Calendarul evenimentelor cultural-artistice pe anul 2022 Ei

Consiliul qtiinlific al cdminului cultural Tdtdrani- iniliator primarul comunei Tdtdrani.

Se prezintd Referatul de aprobare Nr.3917113.05.2022, Referatul de activitate intocmit de

inspector de specialitate, Program de activitate al c[minului cultural, Consiliul $tiinlific,

intocmite de personalul de specialitate, anexe la Proiectul de hotdrdre.

Dupd prezentarea acestor materiale, domnul Preqedinte de qedinld, supune la vot Proiectul de

hot[rdre. Se vote azd cu 14 voturi "pentru", so abline domnul consilier Antofie Ion.

Se trece la punctul urmdtor:

- proiect de hotdrdre nr.24ll3 .05 .2022, aprobarea Programului minimal al actifiAlii,

componenla Consiliului Etiinfific al Bibliotecii comunei Titbrani 9i a Calendarului

evenimentelor cultural-artistice din cadrul Bibliotecii comunale Tdtdrani.

Se prezintd referatul de aprobare nr.3923113 .05.2022, Raportul de specialitate

nr.3925113.05.2022 intocmit de bibliotecarul comunei Tdtdrani, Programul minimal de

activitate, Consiliul Etiinfific al bibliotecii, calendarul evenimentelor cultural-artistice,

Raportul de activitate, anexe la proiectul de hot[rfire.

Se supune la vot proiectul de hotdrAre o se vote azd cu 14 voturi "pentru" se abline domnul

consilier Antofie Ion.

Domnul preqedinte de qedin!6 supune spre defuatere proiectul de hotdrdre

nr.27l20.0S.Z0ZZ privind aprobarea devizului general qi a indicatorilor tehnico-economici ai

investifiei pentru realizarea obiectivului "Asigurarea scurgerii apelor pe strada Bulina in

comuna Tdtdrani, judelul D6mbovita" .

Se prezint6 Referatul de aprobare nr.4109120.05.2022, Indicatorii economici, Devizul

general, Raportut de specialitate rc.41t3120.05.2022 intocmit de biroul financiar-

contabilitate, proiectul nr.VIA3 3 -TTV2022.

Domnul preqedinte de Eedin{a in cdteva cuvinte subliniazd importanfa acestor lucrdri-

obiectiv.

Se supune la vot Proiectul de hotdrdre.Se voteazd cu 14 voturi "pentru" iar domnul Antofie

Ion se abline.

Se trece 1a urmdtorul punct, proiectul de hotdrdre nr.28127.05.2022, proiect cu care a fost

suplimentatd ordinea de zi.

Se prezint6 Referatul de aprobare nr "4309127 .05 .2022, Raportul de specialitate

nr.43 Ij127.05.2022, intocmit de domnul Anton Ion-responsabil urbanism Prim[ria Tdtdrani.

De asemenea se prezint6 Adresa rc.7221116.05.2022 transmis[ de Inspectoratul $colar

Judefean Ddmbovifa, din care rezultd faptul cd pentru demolarea acestor anexe nu se mai

impune Avizul conform Ministerului Educafiei, conform prevederilor art.llz din Legea

nr.ll21ll- Legea Educafiei Nafionale, care la alin.6z prevede c9 " Schimbarea destinaliei

bazeimateriale si a terenului folosit de institufiile qi autoritA!ile de invdfdmdnt preuniversitar



l
de stat se poate face dupd primii 3 ani calendaristici de la intreruperea activitalii educa{ionaleo

de c6tre autorit[tile administrative publice locale, frrd avizul conform al Ministerului

Educafiei".
Domnul preEedinte de Eedinld aminteEte cd aceste Anexe CZ Ei C3 reprezintd grupul

sanitar Ei anexa -magazia de lemne de la $coala Priboiu.

Se supune la vot Proiectul de hotdrAre.Se voteazd cu 14 voturi "pentru", iat domnul Antofie

Ion se abfine.

in continuare se trece la Proiectul de hotdr6re m.29l3l .05 .2022 privind rectificarea

Bugetului local al comunei Tdt[rani, judelul D6mbovila pe trimestrul al ll-lea pe anul 2022.

Se prezint6 Referatul de aprobare nr.4457131.05 ,2022 intocmit de primarul comunei Tdtirani,

raportul de specialitate nr.446ll3t .05 .2022 al biroului financiar-contabilitate, adresa

nr.27609l27.05.Z012transmis6 de ANAP Ddmbovila, inregistratd la sediul Prim[riei comunei

T6tdrani la w.4397130.05.2022, c6t Ei extrasul de cont din data de 30.05.2022 generat de

Sistemul Forexebug.

Domnul primar informeazd cd aceastd rectificare este necesard pentru plata burselor

Ecolare pentru semestrul I al anului qcolar 2021-2022, cdt qi achitare sume beneficiari Legea

nr.22912021.

Se supune la vot Proiectul de hotdrAre.Se voteazdcu 14 voturi "pentru", iar domnul consilier

Antofie Ion se abline.

Se trece la urm[torul punct- probleme diverse: domnul Antofie Ion se inscrie la cuv6nt Ei

doreEte sd sublinieze faptul cd dAnsul considerd, cd lucrarea-Terasa de la cdminul cultural

Gheboieni nu este o lucrare de calitate, trebuia si se construiascd din materiale mai durabile

qi consideri cd se cheltuiesc bani publici pentru o lucrare inutild.

Legat de satul Gheboieni, suprafafa de teren din domeniul public, ce s-a fEcut?

Domnul Antofie Dumitru ia cuvAntul qi propune ca pentru incheierea anului qcolar sE se

cumpere cdrfi care sd se ofere copiilor la premiile Ecolare.

Domnul primar sublinia zd cd nu avem fonduri repartizate Ei nici nu au un impact asupra

copiilor; copiii bucurandu-se mai degrabi de dulciurile de la Serbarea de Crdciun.

Domnul primar il intreab6 pe domnul consilier Antofie Dumitru dacd s-a interesat qi d6nsul

ce promovabilitate a fost la examenul de capacitate la $coala Tdtdrani.

Domnul preEedinte, Paraschiva Petre considerd cd doamna director de la $coala Tdtdrani,

trebuie s[ se adreseze Primdriei, consiliului local pentru a obline astfel de fonduri pentru

premiile de la sf6rqit de an Ecolar.

Domnul primar considerd cd $coala, ar fi, trebuit cala aceastd nenorocire- decesul care a

avut loc in satul Gheboieni, o feti16 Ei-a pierdut viaJa intr-un accident rutier, sd intreprindd o

acfiune, unde fiecare slas.A cu profesori, invdfdtori, diriginte, cu coroane de flori sd meargd la

inmorm6ntare.

Domnul Antofie Dumitru, intreabd ce s-a mai intreprins pentru repararea capului de pod

de pe DN 72 la ddnsul in zon[.

Au fost inEtiinlafi cei de la drumuri qi poduri, au venit, au pus ceva provizoriu Ei au plecat.

Preqedinte de qedinfi'
Paraschiva Petre

Secretar general comun[,
Mihlill Mioara


