
       ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

COMUNA TĂTĂRANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 
Privind  atestarea   inventarului  bunurilor care aparţin domeniului public al 

comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa  

 

            Consiliul local al comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa convocat in sedinta extraordinara convocata de indata  in data de 

13.04.2020 

            Având ȋn vedere : 
            -  Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei  Tătărani, judeţul Dâmboviţa,  ȋnregistrat la nr. 2093/11.03.2020; 

          - Referatul de aprobare Nr.2094/11.03.2020 ȋntocmit de Primarul comunei  Tătărani, judeţul Dâmboviţa; 

 - Raportul de specialitate nr.2095/11.03.2020 ȋntocmit de responsabilul cu patrimoniul din cadrul Primăriei comunei  Tătărani; 

            - Declarația secretarului general al comunei Tătărani, județul Dâmbovița, înregistrată la nr.2096/11.03.2020; 

                  - Prevederile art. art.289 alin.5) , alin.6) si alin.9) si art.607 alin.4)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul  

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   

          - Raportul de avizare favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tătărani, judeţul Dâmboviţa; 

            In temeiul art.129 alin.1), alin.2) lit.”c”, art.136 alin.1), art.139 alin.1), alin.3) lit.”g”, art.140 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) si art.200 din 

Ordonanta de urgenţa a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   

 

                                                                    H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
     Art.1. - Se atestă in inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa, Secțiunea II “ 

Bunuri  mobile”, bunurile înscrise in  Anexa  la prezenta hotărâre. 

        Art.2.- Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul comunei Tătărani, biroul financiar-contabilitate din 

cadrul Primăriei Tătărani, pentru efectuarea ȋnscrierilor in evidenţele contabile, responsabilul cu patrimoniul din cadrul Primăriei 

comunei  Tătărani, iar secretarul general al comunei Tătărani, pentru comunicare și aducere la cunoștință publică prin publicitate pe 

site-ul Primăriei comunei Tătărani și in monitorul  oficial local. 

 

 TĂTĂRANI                                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

  Nr.14                                                                             CÂRSTINA    ION          

  Data –13.04.2020 

 

                                     Contrasemnează, 

                                 Secretar  general comună  

                                  MIHĂILĂ MIOARA 



         R O M Â N I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

COMUNA TĂTĂRANI 

          P R I M A R 

  Nr.2093/11.03.2020 

 

P R O I E C T   DE   H O T Ă R Â R E 
Privind  atestarea   inventarului  bunurilor care aparţin domeniului public al 

comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa 

 

               Primarul comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa; 

              Avand in vedere : 
          - Referatul de aprobare Nr.2094/11.03.2020 ȋntocmit de Primarul comunei  Tătărani, judeţul Dâmboviţa; 

 - Raportul de specialitate nr.2095/11.03.2020 ȋntocmit de responsabilul cu patrimoniul din cadrul Primăriei comunei  Tătărani; 

            - Declarația secretarului general al comunei Tătărani, județul Dâmbovița, înregistrată la nr.2096/11.03.2020; 

                         - Prevederile art. art.289 alin.5) , alin.6) si alin.9) si art.607 alin.4)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul  

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   

              - Raportele de avizare ale  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tătărani, judeţul Dâmboviţa; 

 

                    In temeiul art.129 alin.1), alin.2) lit.”c”, art.136 alin.1), art.139 alin.1), alin.3) lit.”g”, art.140 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) si art.200 din 

Ordonanta de urgenţa a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   

 

 

PROPUN  CONSILIULUI  LOCAL  TĂTĂRANI : 
 

      Art.1. - Se atestă in inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa, Secțiunea II “ 

Bunuri  mobile”, bunurile înscrise in  Anexa  la prezenta hotărâre. 

        Art.2.- Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul comunei Tătărani, biroul financiar-contabilitate din 

cadrul Primăriei Tătărani, pentru efectuarea ȋnscrierilor in evidenţele contabile, responsabilul cu patrimoniul din cadrul Primăriei 

comunei  Tătărani, iar secretarul general al comunei Tătărani, pentru comunicare și aducere la cunoștință publică prin publicitate pe 

site-ul Primăriei comunei Tătărani și in monitorul  oficial local. 

 

      TĂTĂRANI                                                                                  I N I Ț I A T O R, 

                                                                                                                 PRIMAR 

                                                                                                         Constantin  PĂTRU 

                 Avizat de legalitate, 

               Secretar  general comună  

                 MIHĂILĂ MIOARA 



JUDETUL DAMBOVITA                                                       

 COMUNA  TATARANI                                                 

      P  R I M A R I A 

Responsabil Patrimoniu 

Nr.2095 din 11.03.2020 

 

 

R A P O R T   DE  SPECIALITATE 
La  Proiectul de hotarare  privind  atestarea   inventarului  bunurilor care aparţin domeniului public alcomunei Tătărani, judeţul 

Dâmboviţa 

 
            Subsemnata  Cocosila Bianca Georgiana consilier superior la biroul financia-contabilitate din cadrul Primariei comunei 

Tatarani, responsabilul cu patrimoniul, avand in vedere: 

 
              - Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei  Tătărani, judeţul Dâmboviţa,  ȋnregistrat sub nr.2093/11.03.2020; 

            - Referatul de aprobare Nr.2094/11.03.2020 ȋntocmit de Primarul comunei  Tătărani, judeţul Dâmboviţa; 

            - Declarația secretarului general al comunei Tătărani, județul Dâmbovița, înregistrată la nr.2096/11.03.2020; 
               - Procesul-verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor ȋnregistrat sub Nr.46/15.07.2019; 

- Procesul-verbal Nr.7/29.01. 2020  de completare  a   Procesului -verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor Nr. 46/15.07.2019;   

                        - Prevederile art. art.289 alin.5) , alin.6) si alin.9) si art.607 alin.4)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul  

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   

 

       Constat ca se impune supunerea spre dezbatere si aprobare Consiliului local Tatarani  proiectul de hotarare privind atestarea   

inventarului  bunurilor care aparţin domeniului public alcomunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa, acesta respectand legislatia in vigoare. 

 

 

INTOCMIT : 

Consilier superior 

Cocosila Bianca Georgiana 



            ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

COMUNA TĂTĂRANI 

          P R I M A R 

  Nr.2094/11.03.2020 

   

 

 

REFERAT  DE  APROBARE 

Al proiectului de hotarare privind  atestarea   inventarului  bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tătărani, judeţul 

Dâmboviţa  

 

 

               Subsemnatul Pătru Constantin- Primarul comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa; 

               Avand in vedere : 

 

           -  Punctul de vedere transmis de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației Nr.MLPDA-25056, 25407/ DPFBL-

555, 586/10.03.2020, înregistrat la sediul Pimăriei Tătătrani la nr.2054./10.03.2020, cu privire la Proiectele de hotărâre  

nr.1133/07.02.2020 și nr.1154/10.02.2020 privind  atestarea   inventarului  bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 

Tătărani, judeţul Dâmboviţa ; 
          - Proiectul de hotărâre Nr.2093/11.03.2020  ȋntocmit de Primarul comunei  Tătărani, judeţul Dâmboviţa; 

- Raportul de specialitate nr.2095/11.03.2020 ȋntocmit de responsabilul cu patrimoniul din cadrul Primăriei comunei  Tătărani; 

            - Declarația secretarului general al comunei Tătărani, județul Dâmbovița, înregistrată la nr.2096/11.03.2020; 

                    - Prevederile art. art.289 alin.5) , alin.6) si alin.9) si art.607 alin.4)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul  administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare;   

              Prevederile art.129 alin.1), alin.2) lit.”c”, art.136 alin.1), art.139 alin.1), alin.3) lit.”g”, art.140 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) si art.200 din Ordonanta de 

Urgenţa a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;   

  

             Tinând cont de faptul ca : 

 

        Prin Hotărârea Guvernului nr.1350/2001, adoptată în aplicarea dispozitiilor cuprinse in art.21 alin.3) din Legea nr.213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, a fost atestat domeniul public al județului Dâmbovița, precum  și al municipiilor, 

orașelor și comunelor din județul Dâmbovița. 

       Hotărârea Guvernului nr.1350/2001 a fost modificată și completată ulterior prin alte acte normative realizandu-se astfel o actualizare 

permanentă a inventarului bunurilor aflate în domeniul public al unitaților administrativ-teritoriale care să permită evidențierea corectă a situației 

juridice a bunurilor proprietate publică. 

      Se  atestă în  inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa, Secţiunea II – „Bunuri mobile”, 

conform Anexei la proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Tătărani,  având in vedere prevederile  art.286 alin.4),  art.287 alin.b) art.289 



alin.5) , alin.6) si alin.9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, 

bunuri obținute ca urmare a realizării proiectului “Extinderea și imbunătăţirea reţelei de iluminat cu eficientă energetică ridicată prin tehnologii 

noi-LED in satul Gheboieni, comuna Tătărani, județul Dâmbovița ”și a  proiectului “Imbunătăţirea reţelei de iluminat cu eficientă energetică 

ridicată prin tehnologii noi-LED în satele Căprioru, Tătărani și Priboiu, comuna Tătărani, judetul Dambovita ”,   

 

       Atestarea în  inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa, Secţiunea II – „Bunuri mobile”, este 

necesară deoarece în comuna Tătărani, satul Gheboieni s-a  realizat  acest proiect în cadrul  Programului FEADR, Masura 8/DI6B și a fost încheiat 

Contractul de finanțare Nr. C 1920072X203831600218 din 15.03.2018, între  Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 SUD – 

MUNTENIA și  COMUNA TĂTĂRANI. 

        De asemenea atestarea în  inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tătărani,  este necesară deoarece în comuna 

Tătărani, satele Căprioru, Tătărani și Priboiu s-a  realizat  acest proiect în cadrul  Programului  FEADR, Masura 8/DI6B și a fost încheiat Contractul 

de finanțare Nr. C 1920072X203831602428 din 24.08.2018, între  Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 SUD – MUNTENIA și  

COMUNA TĂTĂRANI. 

      Menționăm faptul că  anterior obținerii finanțării a fost încheiat  între  SDEE Muntenia Nord, prin  Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice 

Târgoviște și Comuna Tătărani , CONTRACTUL – CADRU nr.R 2160/14.09.2017  privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a 

energiei electrice , cât și CONVENȚIA  DE EXPLOATARE Nr.9472/02.08.2017, in vederea  reaslizarii  obiectivelor de investiții.  

     Demersurile  întreprinse au fost parcurse având în vedere  prevederile  art.12 alin. 2) și 4) din  Legea nr.123/2012  a energiei  electrice și a 

gazelor naturale,  art.4  alin.2) din Legea nr.230/2006, actualizată, a serviciului de iluminat public și art.36 alin.2) lit.”d” și alin.6) lit.”a” pct.14, ale 

art.45 alin.3) și art.115 alin.1) lit.”b” din Legea  administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare – 

în vigoare la acea dată.  
       

 

           Constat ca este necesar  sa se supuna atentiei Consiliului local Tatarani  adoptarea unei hotarari privind atestarea  inventarului  

bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa, Secţiunea II – „Bunuri mobile” in conformitate cu  

prevederile  Proiectului de hotarare initiat in acest sens. conform Anexei   la proiectul de hotărâre. 

  

 

 

 

P R I M A R 

PĂTRU  CONSTANTIN 



        ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA                                                                                                             Anexa  la  

COMUNA TĂTĂRANI                                                               Hotărârea Consiliului Local Tătărani  Nr.14/13.04.2020 

 CONSILIUL  LOCAL  

 

 

                                       COMPLETAREA   INVENTARULUI   BUNURILOR  CARE  APARȚIN  DOMENIUL  PUBLIC    

AL COMUNEI   TĂTĂRANI,  JUDEŢUL DÂMBOVIŢA   

     

 

 

Poz. 

Inreg. 

Codul 

de 

clasific

are 

Denumirea 

bunului 
Elemente de identificare 

Anul 

dobândirii 

dupa caz 

al dării in 

folosinţă 

Valoare 

de inventar 

-lei- 

Situaţia  juridică   

actuală. 

Denumire act proprietate 

sau alte acte doveditoare 

0 1 2 3 4 5                    6 

 

1. 

 

1.7.2.1. 
 

 
  Aparat de 

iluminat stradal 

cu LED 

  

Putere 54W, grad de protecție IP 66, flux 

luminos 7020 Lm, factor de putere 0,95; 

eficienţă energetică 130 Lm/W,  indice de 

rezistenţă la impact IK 10, consolă de 

susținere din țeavă zincată 1 ½”,  L =1,5 

m; braţară fixare din bandă zincată termic 

30X4 

 

Bucați = 144 

 

 

    2018 

 

 

150.982,30 

 

- Proces-verbal de recepţie la 

terminarea  lucrărilor 

Nr.142/10.09. 2018. 

- Proces-verbal 

Nr.8/29.01.2020  de completare  

a   Procesului -verbal de 

recepţie la terminarea  

lucrărilor Nr.142/10.09.2018    

- Contract de finantare Nr. 

 C 1920072X203831600218 din 

15.03.2018 

 

2. 

 

1.7.2.1 

 

Aparat de 

iluminat stradal 

cu LED 

 

Puere 36W, grad de protecție.IP 66 , flux 

luminos 4680 Lm, factor de putere 0,95; 

eficienţă energetică 130 Lm/W, indice de 

rezistenţă la impact IK 10, consolă de 

susținere din țeavă zincată 1 ½”,  L =1,5 

m; braţară fixare din bandă zincată termic 

30X4  

 

Bucați = 244  

 

 

    2018 

 

 

222.015,43 

 

- Proces-verbal de recepţie la 

terminarea  lucrărilor 

Nr.142/10.09. 2018. 

- Proces-verbal Nr.8/29.01. 

2020  de completare  a   

Procesului -verbal de recepţie 

la terminarea  lucrărilor 

Nr.142/10.09.2018    

- Contract de finantare Nr. 

 C 1920072X203831600218 din 

15.03.2018 



 

3. 

 

1.7.3 

  

Punct de 

aprindere  

 

 Tensiune de lucru 400/230Vca, frecventă 

50Hz, factor de putere 0,95, grad de 

protecție IP54 

 

Bucați = 5 
 

 

 

    2018 

 

 

6.185,52 

 

- Proces-verbal de recepţie la 

terminarea  lucrărilor 

Nr.142/10.09. 2018. 

- Proces-verbal Nr.8/29.01. 

2020  de completare  a   

Procesului -verbal de recepţie 

la terminarea  lucrărilor 

Nr.142/10.09.2018    

Contractul de finantare Nr. 

 C 1920072X203831600218 din 

15.03.2018 

 

   4. 

 

1.7.2.1. 

 

 

Aparat de 

iluminat stradal 

cu LED 

   

Putere 54W, grad de protecție IP 66, flux 

luminos 7020 Lm, factor de putere 0,95; 

eficienţă energetică 130 Lm/W,  indice de 

rezistenţă la impact IK 10, consolă de 

susținere din țeavă zincată 1 ½”,  L =1,5 

m; braţară fixare din bandă zincată termic 

30X4 

 

   Bucați= 190 
 

 

 

    2019 

 

 

207.683,08 

 

 

 

- Proces-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor 

Nr.46/15.07.2019; 

- Procesul-verbal Nr.7/29.01. 

2020  de completare  a   

Procesului -verbal de recepţie la 

terminarea  lucrărilor 

 Nr. 46/15.07.2019; 

Contractul de finantare Nr. C 

1920072X203831602428 din 

24.08.2018 

   

 5. 

 

1.7.2.1. 

 

 Aparat de 

iluminat stradal  

cu LED 

 

Putere 36W, grad de protecție.IP 66 , flux 

luminos 4680 Lm, factor de putere 0,95; 

eficienţă energetică 130 Lm/W, indice de 

rezistenţă la impact IK 10, consolă de 

susținere din țeavă zincată 1 ½”,  L =1,5 

m; braţară fixare din bandă zincată termic 

30X4  

 

Bucați= 356   
 

   

   2019 
 

303.033,54 

- Proces-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor 

Nr.46/15.07.2019; 

- Procesul-verbal Nr.7/29.01. 

2020  de completare  a   

Procesului -verbal de recepţie la 

terminarea  lucrărilor 

 Nr. 46/15.07.2019; 

Contractul de finantare Nr. C 

1920072X203831602428 din 

24.08.2018 

 

                                                                                                             PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ 

                                                                                                                      CÂRSTINA  ION 


