
     R O M Â N  I A  

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

CONSILIUL  LOCAL 

 

                                                               H O T Ă R Â R E 
Privind  rectificarea și completarea unor acte autentice de dobândire a proprietății publice 

 

 

       Consiliul local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița convocat în ședință ordinară în 

data de 30.07.2020; 

 

    Având în vedere : 

 -Proiectul de hotătâre inițiat de Primarul comunei Tătărani, inregistrat la 

nr.4136/15.06.2020; 

- Contractul de vânzare autentificat sub numărul 2038/15.07.2019 încheiat între 

“CONSUMCOOP VOINEȘTI” Societate Cooperativă de Consum de Gradul 1, în calitate 

de vânzătoare și COMUNA TĂTĂRANI, cu sediul în comuna Tătărani, județul Dâmbovița, 

în calitate de cumpărătoare; 

-- Contractul de vânzare autentificat sub numărul 3767/18.12.2019 încheiat între Bălășoiu 

Ana și Bălășoiu  Narcis –Ion, în calitate de vânzători și COMUNA TĂTĂRANI, cu sediul  

în comuna Tătărani, județul Dâmbovița, în calitate de cumpărătoare; 

-- Contractul de donație autentificat sub numărul 3789/20.12.2019 încheiat între Dumitru 

Elena, în calitate de donatoare și COMUNA TĂTĂRANI, cu sediul în  comuna Tătărani, 

județul Dâmbovița, în calitate de donatară; 

-  Referatul de aprobare nr.4137/15.06.2020 al  Primarului comunei Tatarani, judetul 

Dambovita, la  proiectul de hotarare privind rectificarea și completarea unor acte autentice 

de dobândire a proprietății publice ; 
-   Raportul de specialitate  nr.4140/15.06.2020 la proiectul de hotărâre privind  rectificarea și 

completarea unor acte autentice de dobândire a proprietății publice; 

-   Hotărârea  Consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița nr.10/19.02.2020 privind adoptarea 

bugetului local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița pe anul 2020; 

-    Prevederile art.154 alin.6)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

-  Raportele de avizare favorabil ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tătărani, 

județul Dâmbovița; 

     În temeiul art.129 alin.2) lit.”b”, alin.4) lit.”f”, alin.14), art.139 alin.3) lit.a), art.140 alin.1), 

art.196 alin.1) lit.a) si art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind  Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

 

          Art.1- Se da acordul Consiliului  local Tătărani pentru rectificarea Contractului de 

vânzare autentificat sub numărul 2038/15.07.2019 încheiat între “CONSUMCOOP 

VOINEȘTI” Societate Cooperativă de Consum de Gradul 1, în calitate de vânzătoare și 

COMUNA TĂTĂRANI, cu sediul în comuna Tătărani, județul Dâmbovița, în calitate de 

cumpărătoare, în sensul că imobilul situat în intravilanul comunei Tătărani, județul 

Dâmbovița, identificat prin număr cadastral 71464 și intabulat în Cartea funciară numarul 

71464 a comunei Tătărani, județul Dâmbovița, face parte din domeniul public al UAT 

comuna Tătărani. 



 

         Art.2- Se da acordul Consiliului  local Tătărani pentru completarea Contractului de 

vânzare autentificat sub numărul 3767/18.12.2019 încheiat între Bălășoiu Ana și Bălășoiu  

Narcis –Ion, în calitate de vânzători și COMUNA TĂTĂRANI, cu sediul în comuna 

Tătărani, județul Dâmbovița, în calitate de cumpărătoare, în sensul că bunul imobil 

constând în teren în suprafață de 1.810 mp categorie de folosință arabil, situat în  

intravilanul comunei Tătărani, sat Gheboieni, punctul “ Tomescu “, județul Dâmbovița, 

identificat prin număr cadastral 71921 și intabulat în Cartea funciară numărul 71921 a 

comunei Tătărani, județul Dâmbovița, face parte din domeniul public al UAT comuna 

Tătărani. 

          Art.3- Se da acordul Consiliului  local Tătărani pentru completarea Contractului de 

donație autentificat sub numărul 3789/20.12.2019 încheiat între Dumitru Elena, în calitate 

de donatoare și COMUNA TĂTĂRANI, cu sediul in  comuna Tătărani, județul Dâmbovița, 

în calitate de donatară, în sensul că terenul în suprafața de 312 mp categorie de folosință 

arabil, situat în  intravilanul comunei Tătărani, sat Gheboieni, județul Dâmbovița, 

identificat prin număr cadastral 71998, face parte din domeniul public al UAT comuna 

Tătărani. 

          Art.4. – Se  mandatează  Primarul  comunei  Tătărani, județul Dâmbovița, domnul 

Constantin  PĂTRU ca reprezentant al   Consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița,  în  

vederea incheierii actului de rectificare a  Contractului de vânzare autentificat sub numărul 

2038/15.07.2019 si  a actelor  de completare a Contractului de vânzare autentificat sub 

numărul 3767/18.12.2019, respectiv a Contractului de donație autentificat sub numărul 

3789/20.12.2019. 

        Art.5. – Cheltuielile aferente încheierii în  a  actelor de rectificare și de completare  a 

contractelor  prevăzute la articolul nr.4,  vor fi suportate din bugetul local al comunei 

Tătărani, județul Dâmbovița. 

        Art.6.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se obligă Primarul comunei 

Tătărani și biroul financiar-contabilitate din cadrul  aparatului de specialitate  al 

Primarului comunei Tătărani.  

        Art.7 - Prezenta hotărâre se comunică 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. 

 

 

 
 

TĂTĂRANI                                                                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

Nr.27                                                                                BONDOC  AUREL - NICOLAE 
Data –30.07.2020 

 

 

                                          Contrasemnează, 

                                     Secretar general comună 

                                        MIHĂILĂ  MIOARA 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, nici un vot „împotrivă”, 2 voturi „abținere”. 

Nr. consilieri prezenți: 15 

Nr. consilieri în funcție: 15   



 

 

      R O M A N  I A  

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

       P R I M A R  

 Nr.4136/15.06.2020 

 

                                                  P R O I E C T      DE     H O T A R A R E 
Privind  rectificarea și completarea unor acte autentice de dobândire a proprietății publice 

 

 

 

          Primarul   comunei Tatarani, judetul Dambovita; 

         Avand in vedere : 

  - Contractul de vânzare autentificat sub numărul 2038/15.07.2019 încheiat între 

“CONSUMCOOP VOINEȘTI” Societate Cooperativă de Consum de Gradul 1, în calitate 

de vânzătoare și COMUNA TĂTĂRANI, cu sediul în comuna Tătărani, județul Dâmbovița, 

în calitate de cumpărătoare; 

- Contractul de vânzare autentificat sub numărul 3767/18.12.2019 încheiat între Bălășoiu 

Ana și Bălășoiu  Narcis –Ion, în calitate de vânzători și COMUNA TĂTĂRANI, cu sediul  

în comuna Tătărani, județul Dâmbovița, în calitate de cumpărătoare; 

- Contractul de donație autentificat sub numărul 3789/20.12.2019 încheiat între Dumitru 

Elena, în calitate de donatoare și COMUNA TĂTĂRANI, cu sediul în  comuna Tătărani, 

județul Dâmbovița, în calitate de donatară; 

-   Hotărârea  Consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița nr.10/19.02.2020 privind adoptarea 

bugetului local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița pe anul 2020; 

-    Prevederile art.154 alin.6)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     În temeiul art.129 alin.2) lit.”b”, alin.4) lit.”f”, alin.14), art.136 alin.1),  art.139 alin.3) lit.a), 

art.140 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) si art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 

privind  Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

                         PROPUNE  CONSILIULUI   LOCAL   TATARANI: 

 

 

          Art.1- Se rectifică Contractul de vânzare autentificat sub numărul 2038/15.07.2019 

încheiat între “CONSUMCOOP VOINEȘTI” Societate Cooperativă de Consum de Gradul 

1, în calitate de vânzătoare și COMUNA TĂTĂRANI, cu sediul în comuna Tătărani, 

județul Dâmbovița, în calitate de cumpărătoare, în sensul că imobilul situat în intravilanul 

comunei Tătărani, județul Dâmbovița, identificat prin număr cadastral 71464 și intabulat 

în Cartea funciară numarul 71464 a comunei Tătărani, județul Dâmbovița, face parte din 

domeniul public al UAT comuna Tătărani. 

         Art.2- Se completează Contractul de vânzare autentificat sub numărul 3767/18.12.2019 

încheiat între Bălășoiu Ana și Bălășoiu  Narcis –Ion, în calitate de vânzători și COMUNA 

TĂTĂRANI, cu sediul în comuna Tătărani, județul Dâmbovița, în calitate de 

cumpărătoare, în sensul că bunul imobil constând în teren în suprafață de 1.810 mp 

categorie de folosință arabil, situat în  intravilanul comunei Tătărani, sat Gheboieni, 

punctul “ Tomescu “, județul Dâmbovița, identificat prin număr cadastral 71921 și 

intabulat în Cartea funciară numărul 71921 a comunei Tătărani, județul Dâmbovița, face 

parte din domeniul public al UAT comuna Tătărani. 



          Art.3- Se completează Contractul de donație autentificat sub numărul 

3789/20.12.2019 încheiat între Dumitru Elena, în calitate de donatoare și COMUNA 

TĂTĂRANI, cu sediul in  comuna Tătărani, județul Dâmbovița, în calitate de donatară, în 

sensul că terenul în suprafața de 312 mp categorie de folosință arabil, situat în  intravilanul 

comunei Tătărani, sat Gheboieni, județul Dâmbovița, identificat prin număr cadastral 

71998, face parte din domeniul public al UAT comuna Tătărani. 

          Art.4. – Se  mandatează  Primarul  comunei  Tătărani, județul Dâmbovița, domnul 

Constantin  PĂTRU ca reprezentant al   Consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița,  în  

vederea incheierii actului de rectificare a  Contractului de vânzare autentificat sub numărul 

2038/15.07.2019 si  a actelor  de completare a Contractului de vânzare autentificat sub 

numărul 3767/18.12.2019, respectiv a Contractului de donație autentificat sub numărul 

3789/20.12.2019. 

        Art.5. – Cheltuielile aferente încheierii în  a  actelor de rectificare și de completare  a 

contractelor  prevăzute la articolul nr.4,  vor fi suportate din bugetul local al comunei 

Tătărani, județul Dâmbovița. 

        Art.6.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se obligă Primarul comunei 

Tătărani și biroul financiar-contabilitate din cadrul  aparatului de specialitate  al 

Primarului comunei Tătărani.  

        Art.7 - Prezenta hotărâre se comunică 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, 

TATARANI                                                                     P R I M A R 

                                                                                    PATRU  CONSTANTIN 

 

 

   Avizat de legalitate,  

Sceretar general comuna 

    Mihaila Mioara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     R O M A N  I A  

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI                                                                    

       P R I M A R  

  Nr.4137/15.06.2020 

 

 

 

 

                                             REFERAT  DE APROBARE 
Al Proiectului de hotarare privind rectificarea și completarea unor acte autentice de 

dobândire a proprietății publice 

 

 

 

 

      Primarul    comunei Tatarani, judetul Dambovita; 

     Avand in vedere : 

-Proiectul de hotătâre inițiat de Primarul comunei Tătărani, inregistrat la 

nr.41315.06.2020; 

- Contractul de vânzare autentificat sub numărul 2038/15.07.2019 încheiat între 

“CONSUMCOOP VOINEȘTI” Societate Cooperativă de Consum de Gradul 1, în calitate 

de vânzătoare și COMUNA TĂTĂRANI, cu sediul în comuna Tătărani, județul Dâmbovița, 

în calitate de cumpărătoare; 

-- Contractul de vânzare autentificat sub numărul 3767/18.12.2019 încheiat între Bălășoiu 

Ana și Bălășoiu  Narcis –Ion, în calitate de vânzători și COMUNA TĂTĂRANI, cu sediul  

în comuna Tătărani, județul Dâmbovița, în calitate de cumpărătoare; 

-- Contractul de donație autentificat sub numărul 3789/20.12.2019 încheiat între Dumitru 

Elena, în calitate de donatoare și COMUNA TĂTĂRANI, cu sediul în  comuna Tătărani, 

județul Dâmbovița, în calitate de donatară; 

-   Hotărârea  Consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița nr.10/19.02.2020 privind adoptarea 

bugetului local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița pe anul 2020; 

-    Prevederile art.154 alin.6)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     În temeiul art.129 alin.2) lit.”b”, alin.4) lit.”f”, alin.14), art.136 alin.1),  art.139 alin.3) lit.a), 

art.140 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) si art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 

privind  Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
 

     Astfel, se impune mandatarea Primarului comunei Tatarani, judetul Dambovita, 

domnul Patru  Constantin mandatarea  Primarului  comunei Tatarani, judetul Dambovita,  in     

vederea rectificarii și completarii unor acte autentice de dobândire a proprietății publice, 

intrucat  la data incheierii in  fata notarului public a acestor acte  a fost  consemnat  din era 

eroare faptul ca imobilul situat în intravilanul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

identificat prin număr cadastral 71464 și intabulat în Cartea funciară numarul 71464 a 

comunei Tătărani, județul Dâmbovița, face parte din domeniul privat al UAT comuna 

Tătărani, corect fiindca aseta  sa faca parte din domeniul public al UAT comuna Tătărani. 

 

 



 

 

 

      De asemenea  pentru terenul în suprafață de 1.810 mp categorie de folosință arabil, 

situat în  intravilanul comunei Tătărani, sat Gheboieni, punctul “ Tomescu “, județul 

Dâmbovița, identificat prin număr cadastral 71921 și intabulat în Cartea funciară numărul 

71921 a comunei Tătărani, județul Dâmbovița, cat si  pentru terenul în suprafața de 312 mp 

categorie de folosință arabil, situat în intravilanul comunei Tătărani, sat Gheboieni, județul 

Dâmbovița, identificat prin număr cadastral 71998, la intocmirea contractelelor de  

vanzare, respentiv de  donatie s-a specificat faptul ca  acestea se incheie in scopul 

investitiilor de interes public, insa  fara  a se mentiona ca aceste bunuri fac parte din 

domeniul public al UAT comuna Tătărani, 

 

     Mentionez ca imobilul situat în intravilanul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

identificat prin număr cadastral 71464 și intabulat în Cartea funciară numarul 71464 a 

comunei Tătărani, județul Dâmbovița, a fost achizitionat in vederea construirii unui sediu 

nou de Primarie, iar  terenurile în suprafață de 1.810 mp si  312 mp este necesare  pentru 

implementarea proiectului de reabilitare a Sistemului de alimentare cu apa potabila a satului 

Gheboieni, proiect finantat  prin fonduri europene.   

 

 

 

 

 

 

TATARANI -                                                                             PRIMAR 

                                                                                          PATRU CONSTANTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     R O M A N  I A  

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI                                                                    

       P R I M A R  

  Nr.4140/15.06.2020 

 

 

                                         RAPORT   DE   SPECIALITATE 
La  proiectul de hotarare  privind rectificarea și completarea unor acte autentice de 

dobândire a proprietății publice 

 

 

         Subsemnata Mihaila Mioara- secretarul general al comunei Tatarani, judetul 

Dambovita; 

        Avand in vedere : 

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

nr.4136/15.06.2020; 

  -  Referatul de aprobare nr.4137/15.06.2020 al  Primarului comunei Tatarani, judetul 

Dambovita, la  proiectul de hotarare privind rectificarea și completarea unor acte autentice 

de dobândire a proprietății publice ; 

- Contractul de vânzare autentificat sub numărul 2038/15.07.2019 încheiat între 

“CONSUMCOOP VOINEȘTI” Societate Cooperativă de Consum de Gradul 1, în calitate 

de vânzătoare și COMUNA TĂTĂRANI, cu sediul în comuna Tătărani, județul Dâmbovița, 

în calitate de cumpărătoare; 

-- Contractul de vânzare autentificat sub numărul 3767/18.12.2019 încheiat între Bălășoiu 

Ana și Bălășoiu  Narcis –Ion, în calitate de vânzători și COMUNA TĂTĂRANI, cu sediul  

în comuna Tătărani, județul Dâmbovița, în calitate de cumpărătoare; 

-- Contractul de donație autentificat sub numărul 3789/20.12.2019 încheiat între Dumitru 

Elena, în calitate de donatoare și COMUNA TĂTĂRANI, cu sediul în  comuna Tătărani, 

județul Dâmbovița, în calitate de donatară; 

-   Hotărârea  Consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița nr.10/19.02.2020 privind adoptarea 

bugetului local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița pe anul 2020; 

-    Prevederile art.154 alin.6)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     În temeiul art.129 alin.2) lit.”b”, alin.4) lit.”f”, alin.14), art.136 alin.1),  art.139 alin.3) lit.a), 

art.140 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) si art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 

privind  Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
 

     Se impune ca proiectul de hotarare privind  rectificarea și completarea unor acte 

autentice de dobândire a proprietății publice sa fie supus  dezbaterii si aprobarii Consiliului 

local. 

 

 

 

 

 

TATARANI                                             SECRETAR  GENERAL COMUNA  

                                                                                   MIHAILA  MIOARA 



 

 


