
        ROMÂNIA 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

 CONSILIUL LOCAL 

 

                                                     H O T Ă R Â R E 
Privind actualizarea modelului cadru al contractului privind asocierea judetului Dambovita, 

prin  Consiliul Judetean Dambovita, cu  unitatatile administrativ-teritoriale prin consiliile 

locale ale acestora, pentru realizarea in comun 

 a unor obiective de infrastructura rutiera  

 

              Consiliul local al comunei Tatarani, judetul Dambovita, intrunit in sedinta 
extraordinara convocata de indata  in data de de  14.08.2020; 

 

         Avand in vedere : 

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

nr.5568/05.08.2020; 

   -  Referatul de aprobare 5569/05.08.2020intocmit de Primaraul comunei Tatarani, judetul 

Dambovita; 

   -  Adresa cu nr.15914 /29.07.2020 transmisa de Consiliul Judetean Dambovita, inregistrata la 

sediul Primariei comunei Tatarani la nr.5488/03.08.2020; Hotararea Nr.157/24.07.2020 a  

Consiliului Judetean Dambovita; 

   - Contractul de asociere Nr.253/71/24.09.2019 încheiat  Judetul Dambovita, prin  Consiliul 

Judetean Dambovita si Comuna Tatarani, prin Consiliul Local Tatarani,  pentru realizarea 

obiectivului de interes local ”Modernizare străzi în comuna Tătărani, județul Dâmbovița”. 

  -  Raportul compartimentului de specialitate din cadrul primariei comunei Tatarani ,  

inregistrat la 5574/05.08.2020; 

     - Prevederile  Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu  modificarile si 

completarile ulterioare; 

   -     Prevederile Legii nr.98/2016 privind  achizitiile publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

   -    Prevederile HG. Nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea 

nr.98/2016 privind  achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

completarile ulterioare; 

    - Prevederile HG.Nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dambovita, 

precum si al municipiului Targoviste, al oraselor si comunelor din judetul Dambovita, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

   - Hotararea nr.26/12.09.2019  a Consiliului Local Tatarani, privind asocierea unitatii 

administrativ-teritoriale comuna Tătărani, prin Consiliul Local al comunei Tătărani,  cu  

judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa,  in vederea realizarii în comun a 

obiectivului „ Modernizare strazi in  comuna Tatarani, judetul Dambovita” şi aprobarea 

Devizului general si a principalilor indicatori tehnico-economici” ; 

 - Hotararea Consiliului Judetean Dambovita Nr.202/17.09.2019 privind asocierea judetului 

Dambovita, prin  Consiliul Judetean Dambovita, cu  unitatatea administrativ-teritoriala 

Tatarani, prin Consiliul Local Tatarani, pentru realizarea in comun  a investitiei” Modernizare 

străzi în comuna Tătărani, județul Dâmbovița” si aprobarea şi aprobarea Devizului general si a 

principalilor indicatori tehnico-economici” ; 



 

   - Prevederile Hotararii Consiliului Judetean Dambovita Nr.200/17.09.2019 pentru aprobarea 

modelului cadru al contractului de asociere si al protocolului de administrare in comun a 

obiectivelor de investitii privind infrastructura rutiera realizata de catre judetul Dambovita, prin 

Consiliului Judetean Dambovita, cu unitatile administrativ-teritoriale, prin consiliile locale ale 

acestora; 

   - 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 Ă R Ă Ș T E : 

 
            Art.1.- Se aproba actualizarea modelului cadru al contractului privind asocierea 

judetului Dambovita, prin  Consiliul Judetean Dambovita, cu unitatatile administrativ-

teritoriale prin consiliile locale ale acestora, pentru realizarea in comun a unor obiective de 

infrastructura rutiera, conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
    Art.2.–Se aproba încheierea actului adițional in vederea modificarii unor clauze                

la Contractul de asociere Nr.253/71/24.09.2019 încheiat  Judetul Dambovita, prin  Consiliul 

Judetean Dambovita si Comuna Tatarani, prin Consiliul Local Tatarani,  pentru realizarea 

obiectivului de interes local ”Modernizare străzi în comuna Tătărani, județul Dâmbovița”. 

           Art.3.- Cu aducerea la indeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani si 

biroul financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani.  

           Art.4- -Prezenta hotărâre se comunica prin grija  Secretarului  general al comunei 

Tătărani Primarului comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate, Instituției Prefectului–

Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, Consiliului Judetean 

Dambovita  și se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet, la adresa 

wwwprimarietatarani.ro-Monitorul Oficial Local, subeticheta ”Hotărârile autorității 

deliberative”.  

 

 

TATARANI                                                                      PRESEDINTE DE SEDINTA 

 Nr.32                                                                               BONDOC AUREL- NICOLAE 

Data -14.08.2020                                                             

 

                                                                        

                                                   CONTRASEMNEAZA, 

                                          SECRETAR  GENERAL  COMUNA 

                                                   MIHAILA  MIOARA 

 

    

 

Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi „pentru”, niciun  vot „împotrivă”, nicio „abținere”. 

Nr. consilieri prezenți: 12 

Nr. consilieri în funcție: 15   



 

        R O M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

         P R I M A R 

Nr.5568/05.08.2020 

 

                                 P R O I E C T   DE      H O T A R A R E                     
actualizarea modelului cadru al contractului privind asocierea judetului Dambovita, prin  

Consiliul Judetean Dambovita, cu  unitatatile administrativ-teritoriale prin consiliile 

locale ale acestora, pentru realizarea in comun a unor obiective de infrastructura rutiera 

        

             Primarul communei Tatarani, judetul Dambovita; 

           Avand in vedere : 

      - Adresa cu nr.15914 /29.07.2020 transmisa de Consiliul Judetean Dambovita, inregistrata 

la sediul Primariei comunei Tatarani la nr.5488/03.08.2020; Hotararea Nr.157/24.07.2020 a  

Consiliului Judetean Dambovita; 
   - Contractul de asociere Nr.253/71/24.09.2019 încheiat  Judetul Dambovita, prin  Consiliul Judetean 

Dambovita si Comuna Tatarani, prin Consiliul Local Tatarani,  pentru realizarea obiectivului de interes 

local ”Modernizare străzi în comuna Tătărani, județul Dâmbovița”. 

     - Prevederile  Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu  modificarile si completarile 

ulterioare; 

   -     Prevederile Legii nr.98/2016 privind  achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

   -    Prevederile HG. Nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind  

achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

ulterioare; 

    - Prevederile HG.Nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dambovita, precum 

si al municipiului Targoviste, al oraselor si comunelor din judetul Dambovita, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

   - Hotararea nr.26/12.09.2019  a Consiliului Local Tatarani, privind asocierea unitatii administrativ-

teritoriale comuna Tătărani, prin Consiliul Local al comunei Tătărani,  cu  judeţul Dâmboviţa, prin 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa,  in vederea realizarii în comun a obiectivului „ Modernizare strazi in  

comuna Tatarani, judetul Dambovita” şi aprobarea Devizului general si a principalilor indicatori 

tehnico-economici” ; 

 - Hotararea Consiliului Judetean Dambovita Nr.202/17.09.2019 privind asocierea judetului Dambovita, 

prin  Consiliul Judetean Dambovita, cu  unitatatea administrativ-teritoriala Tatarani, prin Consiliul 

Local Tatarani, pentru realizarea in comun  a investitiei” Modernizare străzi în comuna Tătărani, 

județul Dâmbovița” si aprobarea şi aprobarea Devizului general si a principalilor indicatori tehnico-

economici” ; 

   - Prevederile Hotararii Consiliului Judetean Dambovita Nr.200/17.09.2019 pentru aprobarea 

modelului cadru al contractului de asociere si al protocolului de administrare in comun a obiectivelor de 

investitii privind infrastructura rutiera realizata de catre judetul Dambovita, prin Consiliului Judetean 

Dambovita, cu unitatile administrativ-teritoriale, prin consiliile locale ale acestora; 

            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 modelului cadru al contractului privind asocierea judetului 

Dambovita, prin  Consiliul Judetean Dambovita, cu  unitatatile administrativ-teritoriale prin 

consiliile locale ale acestora, pentru realizarea in comun a unor obiective de infrastructura 

rutiera, conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
    Art.2.–Se aproba încheierea actului adițional in vederea modificarii unor clauze                

la Contractul de asociere Nr.253/71/24.09.2019 încheiat  Judetul Dambovita, prin  Consiliul 

Judetean Dambovita si Comuna Tatarani, prin Consiliul Local Tatarani,  pentru realizarea 

obiectivului de interes local ”Modernizare străzi în comuna Tătărani, județul Dâmbovița”. 

           Art.3.- Cu aducerea la indeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani si 

biroul financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani.  

           Art.4- -Prezenta hotărâre se comunica prin grija  Secretarului  general al comunei 

Tătărani Primarului comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate, Instituției Prefectului–

Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, Consiliului Judetean 

Dambovita  și se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet, la adresa 

wwwprimarietatarani.ro- Monitorul Oficial Local, subeticheta  ”Hotărârile autorității 

deliberative”   

 

                                                                               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.5569/05.08.2020 

  

REFERAT DE APROBARE  

al proiectului de hotarare privind actualizarea modelului cadru al contractului privind 

asocierea judetului Dambovita, prin  Consiliul Judetean Dambovita, cu  unitatatile 

administrativ-teritoriale prin consiliile locale ale acestora, pentru realizarea in comun a 

unor obiective de infrastructura rutiera  

 

                Subsemnatul Patru Constantin -  Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita, 

tinand cont de : 

            
    -  Proiectul de hotarare initiat de de Primarul comunei Tatarani, inregistrat la nr.5568/05.08.2020 

    -  Adresa cu nr.15914 /29.07.2020 transmisa de Consiliul Judetean Dambovita, inregistrata la 

sediul Primariei comunei Tatarani la nr.5488/03.08.2020; Hotararea Nr.157/24.07.2020 a  

Consiliului Judetean Dambovita; 
   - Contractul de asociere Nr.253/71/24.09.2019 încheiat  Judetul Dambovita, prin  Consiliul Judetean 

Dambovita si Comuna Tatarani, prin Consiliul Local Tatarani,  pentru realizarea obiectivului de interes 

local ”Modernizare străzi în comuna Tătărani, județul Dâmbovița”. 

 
  Avand in vedere : 

     - Prevederile  Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu  modificarile si completarile 

ulterioare; 

   -     Prevederile Legii nr.98/2016 privind  achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

   -    Prevederile HG. Nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind  

achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

ulterioare; 

    - Prevederile HG.Nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dambovita, precum 

si al municipiului Targoviste, al oraselor si comunelor din judetul Dambovita, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

   - Hotararea nr.26/12.09.2019  a Consiliului Local Tatarani, privind asocierea unitatii administrativ-

teritoriale comuna Tătărani, prin Consiliul Local al comunei Tătărani,  cu  judeţul Dâmboviţa, prin 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa,  in vederea realizarii în comun a obiectivului „ Modernizare strazi in  

comuna Tatarani, judetul Dambovita” şi aprobarea Devizului general si a principalilor indicatori 

tehnico-economici” ; 

 - Hotararea Consiliului Judetean Dambovita Nr.202/17.09.2019 privind asocierea judetului Dambovita, 

prin  Consiliul Judetean Dambovita, cu  unitatatea administrativ-teritoriala Tatarani, prin Consiliul 

Local Tatarani, pentru realizarea in comun  a investitiei” Modernizare străzi în comuna Tătărani, 

județul Dâmbovița” si aprobarea şi aprobarea Devizului general si a principalilor indicatori tehnico-

economici” ; 

   - Prevederile Hotararii Consiliului Judetean Dambovita Nr.200/17.09.2019 pentru aprobarea 

modelului cadru al contractului de asociere si al protocolului de administrare in comun a obiectivelor de 

investitii privind infrastructura rutiera realizata de catre judetul Dambovita, prin Consiliului Judetean 

Dambovita, cu unitatile administrativ-teritoriale, prin consiliile locale ale acestora; 

 



 

 

 

        Prin Hotararea nr.26/12.09.201 Consiliul Local Tatarani, a aprobat asocierea unitatii 

administrativ-teritoriale comuna Tătărani, prin Consiliul Local al comunei Tătărani,  cu  judeţul 

Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa,  in vederea realizarii în comun a obiectivului „ 

Modernizare strazi in  comuna Tatarani, judetul Dambovita” şi aprobarea Devizului general si a 

principalilor indicatori tehnico-economici”, dar prin Hotararea Nr. Nr.157/24.07.2020  Consiliul 

Judetean Dambovita  a aprobat actualizarea modelului cadru al contractului privind asocierea 

judetului Dambovita, cu unitatile administrativ teritoriale, motiv ce duce la necesitatea  

aprobarii de catre Consiliul local Tatarani a  actualizarii modelului cadru al contractului  de 

asociere. 

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

proiectul de hotarare privind actualizarea modelului cadru al contractului privind 

asocierea judetului Dambovita, prin  Consiliul Judetean Dambovita, cu unitatatile 

administrativ-teritoriale prin consiliile locale ale acestora, pentru realizarea in comun a 

unor obiective de infrastructura rutiera, cat si aprobarea încheierii actului adițional in 

vederea modificarii unor clauze la Contractul de asociere Nr.253/71/24.09.2019 încheiat  

Judetul Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita si Comuna Tatarani, prin 

Consiliul Local Tatarani,  pentru realizarea obiectivului de interes local ”Modernizare 

străzi în comuna Tătărani, județul Dâmbovița”. 

  

 

 

 

 

                                                         P R I M A R 

                                               PATRU  CONSTANTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        ROMÂNIA 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

 SECRETAR GENERAL 

                                          RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind actualizarea modelului cadru al contractului privind 

asocierea judetului Dambovita, prin  Consiliul Judetean Dambovita, cu  unitatatile 

administrativ-teritoriale prin consiliile locale ale acestora, pentru realizarea in comun 

 a unor obiective de infrastructura rutiera  

 

            Subsemnata Mihaila Mioara- secretarul general al comunei Tatarani, judetul Dambovita; 

           Avand in vedere : 
  -  Proiectul de hotarare initiat de de Primarul comunei Tatarani, inregistrat la nr.5568/05.08.2020; 

  -  Referatul de aprobare nr.5569/05.08.2020 intocmit de Primaraul comunei Tatarani, judetul Dambovita; 

  -  Adresa cu nr.15914 /29.07.2020 transmisa de Consiliul Judetean Dambovita, inregistrata la sediul Primariei 

comunei Tatarani la nr.5488/03.08.2020; Hotararea Nr.157/24.07.2020 a  Consiliului Judetean Dambovita; 

 - Contractul de asociere Nr.253/71/24.09.2019 încheiat  Judetul Dambovita, prin  Consiliul Judetean Dambovita 

si Comuna Tatarani, prin Consiliul Local Tatarani,  pentru realizarea obiectivului de interes local ”Modernizare 

străzi în comuna Tătărani, județul Dâmbovița”. 

 - Prevederile  Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu  modificarile si completarile ulterioare; 

   -   Prevederile Legii nr.98/2016 privind  achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

   -   Prevederile HG. Nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind  achizitiile publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

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

ulterioare; 

    - Prevederile HG.Nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dambovita, precum si al 

municipiului Targoviste, al oraselor si comunelor din judetul Dambovita, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

   - Hotararea nr.26/12.09.2019  a Consiliului Local Tatarani, privind asocierea unitatii administrativ-teritoriale 

comuna Tătărani, prin Consiliul Local al comunei Tătărani,  cu  judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean 

Dâmboviţa,  in vederea realizarii în comun a obiectivului „ Modernizare strazi in  comuna Tatarani, judetul 

Dambovita” şi aprobarea Devizului general si a principalilor indicatori tehnico-economici” ; 

 - Hotararea Consiliului Judetean Dambovita Nr.202/17.09.2019 privind asocierea judetului Dambovita, prin  

Consiliul Judetean Dambovita, cu  unitatatea administrativ-teritoriala Tatarani, prin Consiliul Local Tatarani, 

pentru realizarea in comun  a investitiei” Modernizare străzi în comuna Tătărani, județul Dâmbovița” si aprobarea 

şi aprobarea Devizului general si a principalilor indicatori tehnico-economici” ; 

   - Prevederile Hotararii Consiliului Judetean Dambovita Nr.200/17.09.2019 pentru aprobarea modelului cadru al 

contractului de asociere si al protocolului de administrare in comun a obiectivelor de investitii privind 

infrastructura rutiera realizata de catre judetul Dambovita, prin Consiliului Judetean Dambovita, cu unitatile 

administrativ-teritoriale, prin consiliile locale ale acestora;   

               Prevederile 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; 

        Tinand cont de cele prezentate mai sus se impune ca proiectul de hotarare privind  actualizarea 

modelului cadru al contractului privind asocierea judetului Dambovita, prin  Consiliul Judetean 

Dambovita, cu  unitatatile administrativ-teritoriale prin consiliile locale ale acestora, pentru realizarea in 

comun a unor obiective de infrastructura rutiera , cat si aprobarea încheierii actului adițional in vederea 

modificarii unor clauze la Contractul de asociere Nr.253/71/24.09.2019 încheiat  Judetul Dambovita, prin 

Consiliul Judetean Dambovita si Comuna Tatarani, prin Consiliul Local Tatarani,  pentru realizarea 

obiectivului de interes local ”Modernizare străzi în comuna Tătărani, județul Dâmbovița”, sa fie supus  

dezbaterii si aprobarii Consiliului local. 

                                                                       

                                          SECRETAR  GENERAL  COMUNA 

                                                   MIHAILA  MIOARA 


