
        ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

 CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 
Privind actualizarea  cotelor de cofinantare pentru  obiectivul ”Asfaltare drumuri 

locale în comuna Tătărani, județul Dâmbovița pe o lungime de 3.343 ml” 
 

              Consiliul local al comunei Tatarani, judetul Dambovita, intrunit in sedinta 

extraordinara convocata de indata  in data de de  28 iulie 2020; 

             Avand in vedere : 

  - Proiectul de hotarare initiat de de Primarul comunei Tatarani, inregistrat la 

nr.5278/27.07.2020; 

   -  Referatul de aprobare nr.5279 /78.07.2020 intocmit de Primaraul comunei Tatarani, judetul 

Dambovita; 

   - Adresa cu nr.15655/27.07.2020 transmisa de Consiliul Judetean Dambovita, prin care   

solicita actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a cotelor de cofinantare  pentru 

obiectivul ‟Asfaltare drumuri locale in comuna Tatarani, judetul Dambovita pe o lungime de 

3.343 ml ; Hotararea Nr.162/27.07.2020 a  Consiliului Judetean Dambovita; 

  -  Raportul compartimentului de specialitate din cadrul primariei comunei Tatarani ,  

inregistrat la nr.5281 /27.07.2020; 

   - Prevederile  O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu  modificarile si 

completarile ulterioare; 

   - Hotararea nr.41/13.11.2012 privind asocierea UAT Tatarani prin Consiliul Local Tatarani 

cu judetul Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita in vederea realizarii obiectivului 

„‟Asfaltare drumuri locale in comuna Tatarani, judetul Dambovita pe o lungime de 3.343 ml”; 

    - Avizele  consultative ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local  Tatarani; 

            In temeiul art.129 alin.2) lit.”b”, art.139 alin.3) lit.f), art.140 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) 

si art.200 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

                                                          H O T A R A S T E : 

 
       Art.1. – Se aproba actualizarea a cotelor de cofinantare la terminarea lucrarilor pentru 

obiectivul ”Asfaltare drumuri locale în comuna Tătărani, județul Dâmbovița pe o lungime de 

3.343 ml”. 

                    (1)-Cota de confinantare a UAT comuna Tatarani prin Consiliul Local 

Tatarani pentru obiectivul de investitii ”Asfaltare drumuri locale în comuna Tătărani, județul 

Dâmbovița pe o lungime de 3.343 ml”,  este de 42,96% din valoarea totala a contractului de 

executie”. 

           Art.2.- Cu aducerea la indeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani si 

biroul financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani.  

 

 

 

 



 

           Art.3 - Prezenta hotărâre se comunica prin grija  Secretarului  general al comunei Tătărani   

Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, 

Primarului comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate și se aduce la cunoștință publică 

prin afișare la sediul primăriei/consiliului local al comunei Tătărani, precum și pe site-ul 

primăriei Tătărani. 

 

 

 

 

 

TATARANI                                                                      PRESEDINTE DE SEDINTA 

 Nr.25                                                                               BONDOC AUREL- NICOLAE 

Data -28.07.2020                                                             

 

                                                                        

                                                   CONTRASEMNEAZA, 

                                          SECRETAR  GENERAL  COMUNA 

                                                   MIHAILA  MIOARA 

 

    

 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”, nici un vot „împotrivă”, nici o „abținere”. 

Nr. consilieri prezenți: 10 

Nr. consilieri în funcție: 15   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        R O M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

         P R I M A R 

Nr.5278/27.07.2020 

                                 P R O I E C T   DE      H O T A R A R E                     
Privind actualizarea  cotelor de cofinantare pentru  obiectivul ”Asfaltare drumuri 

locale în comuna Tătărani, județul Dâmbovița pe o lungime de 3.343 ml” 

 

           Primarul communei Tatarani, judetul Dambovita; 

           Avand in vedere : 

         - Adresa cu nr.15655/27.07.2020 transmisa de Consiliul Judetean Dambovita, prin care   

solicita actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a cotelor de cofinantare  pentru 

obiectivul ‟Asfaltare drumuri locale in comuna Tatarani, judetul Dambovita pe o lungime de 

3.343 ml ; Hotararea Nr.162/27.07.2020 A  Consiliuui Judetean Dambovita; 

          - Prevederile  O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu  modificarile 

si completarile ulterioare; 

          - Hotararea nr.41/13.11.2012 privind asocierea UAT Tatarani prin Consiliul Local 

Tatarani cu judetul Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita in vederea realizarii 

obiectivului „‟Asfaltare drumuri locale in comuna Tatarani, judetul Dambovita pe o lungime de 

3.343 ml”; 

            In temeiul art.129 alin.2) lit.”b”, art.136 alin.1),  art.139 alin.3) lit.f), art.140 alin.1), 

art.196 alin.1) lit.a) si art.200 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

                                                          H O T A R A S T E : 

 
      Art.1. – Se aproba actualizarea cotelor de cofinantare la terminarea lucrarilor  pentru 

obiectivul ”Asfaltare drumuri locale în comuna Tătărani, județul Dâmbovița pe o lungime de 

3.343 ml”. 

                     (1)-Cota de confinantare a UAT comuna Tatarani prin Consiliul Local 

Tatarani pentru obiectivul de investitii ”Asfaltare drumuri locale în comuna Tătărani, județul 

Dâmbovița pe o lungime de 3.343 ml”,  este de 42,96% din valoarea totala a contractului de 

executie”. 

            Art.2.-  Cu aducerea la indeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani si 

biroul financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani.  

            Art.3 - Prezenta hotărâre se comunica prin grija  Secretarului  general al comunei 

Tătărani   Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de 

legalitate, Primarului comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate și se aduce la cunoștință 

publică prin afișare la sediul primăriei/consiliului local al comunei Tătărani, precum și pe site-ul 

primăriei Tătărani. 

                                                                               I N I T I A T O R, 

                                                                                      P R I M A R 

                                            PATRU  CONSTANTIN 

Avizat   pentru legalitate,  

Secretar general  comuna 

       Mihaila Mioara 



        R O M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

         P R I M A R 

     Nr.5279/27.07.2020 

  

REFERAT DE APROBARE  
al proiectului de hotarare privind  actualizarea  cotelor de cofinantare pentru 

obiectivul ”Asfaltare drumuri locale în comuna Tătărani, județul Dâmbovița pe o 

lungime de 3.343 ml” 

 

 

                Subsemnatul Patru Constantin -  Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita, 

tinand cont de : 

           - Proiectul de hotarare initiat de de Primarul comunei Tatarani, inregistrat la 

nr.5278/27.07.2020; 

        - Adresa cu nr.15655/27.07.2020 transmisa de Consiliul Judetean Dambovita, prin care   

solicita actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a cotelor de cofinantare  pentru 

obiectivul ‟Asfaltare drumuri locale in comuna Tatarani, judetul Dambovita pe o lungime de 

3.343 ml ; Hotararea Nr.162/27.07.2020 A  Consiliuui Judetean Dambovita; 

          - Prevederile  O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu  modificarile 

si completarile ulterioare; 

          - Hotararea nr.41/13.11.2012 privind asocierea UAT Tatarani prin Consiliul Local 

Tatarani cu judetul Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita in vederea realizarii 

obiectivului „‟Asfaltare drumuri locale in comuna Tatarani, judetul Dambovita pe o lungime de 

3.343 ml”. 

 

        Prin Hotararea nr.41/13.11.2012  Consiliul local Tatarani a aprobat  asocierea UAT 

Tatarani prin Consiliul Local Tatarani cu judetul Dambovita prin Consiliul Judetean 

Dambovita in vederea realizarii obiectivului „‟Asfaltare drumuri locale in comuna Tatarani, 

judetul Dambovita pe o lungime de 3.343 ml”, aprobandu-se si contributia UAT comuna 

Tatarani prin Consiliul Local Tatarani in procent de 50% din valoarea totala a contractului de 

executie 

       Pe parcursul lucrarilor, proiectantul general al obiectivul “ Asfaltare drumuri locale in 

comuna Tatarani, judetul Dambovita pe o lungime de 3.343 ml, a emis o dispozitie  de șantier 

prin care s-a renuntat la executarea unor cantitati de lucrari, fapt ce a condus la diminuarea 

valorii contractului de lucari, astfel s-a diminuat cota  de cofinantare a UAT comuna Tatarani  

prin Consiliul Local Tatarani, ajungand la  42,96% din valoarea totala a contractului de 

executie 

   Având in vedere cele mentionate mai sus,  propun  spre analiza  si aprobare 

proiectul de hotarare privind  actualizarea  cotelor de cofinantare pentru obiectivul 

”Asfaltare drumuri locale în comuna Tătărani, județul Dâmbovița pe o lungime de 3.343 

ml”, intrucat din anexa la Hotararea Nr.162/24.07.2020 a Consiliului Judetean 

Dambovita  au rezultat  alte cote de cofinantare. 

 

                                                         P R I M A R 

                                               PATRU  CONSTANTIN 

 

 


