
       ROMÂNIA 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 

Privind  mandatarea specială a reprezentantului  U.A.T. – Comuna Tătărani, județul 

Dâmbovița  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  

Apa  Dâmbovița 

 

Consiliul Local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița întrunit în ședință 

ordinară în data de 09 decembrie 2020; 

Având în vedere: 

  -  Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul  comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

înregistrat la nr.8485/ 16.11.2020; 

- Adresa nr. 583/02.11.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Apa Dâmbovița 

inregistrata la sediul Primariei Comunei Tatarani la numarul 8119/02.11.2020, prin care 

solicita adoptarea  unei  hotarari de Consiliul local Tatarani prin care sa se acorde un 

mandat special reprezentantului U.A.T. – Comuna Tătărani, județul Dâmbovița  în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa  Dâmbovița ; 

   - Prevederile Hotărârii Nr.29/30.09.2013 a Consiliului local Tătărani, județul 

Dâmbovița privind înscrierea comunei Tătărani, județul Dâmbovița, În Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară “ Apa Dambovita” ; 

    - Prevederile art.16 și art.17 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  

Apa Dâmbovița, cu modificările și completările ulterioare, ; 

   - Prevederile H.G. nr.742/2014 privind modificarea anexelor 2 și 4 la H.G. nr.855/2008 

pentru aprobarea Actului constitutiv-cadru al Asociațiilor de Dezvoltare 

Intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice; 

   - Referatul de aprobare  nr.8532/16.11.2020 prezentat de catre Primarul comunei 

Tatarani ; 

-   Raportul de specialitate nr.8596/18.11.2020 întocmit de compartimentul de resort din 

cadrul  Primăriei comunei Tătărani, județul Dâmbovița ; 

  -  Raportul de avizare favorabil al  Comisiilor  de specialitate a Consiliului Local 

Tatarani, judetul Dambovita ; 

  - Prevederile art.132 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

        În temeiul art. 129 alin. (2) lit. ,,b’’si lit.”d”, ale alin. (7) lit. ,,n’ , art.139 alin.3) lit. 

,,d’, art. 196 lit. ,,a’’, art. 197 alin. (1) si art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

       Art. 1.-  Se acordă mandat special domnului   PĂTRU  CONSTANTIN – Primar al  

comunei Tătărani, județul Dâmbovița, reprezentant al U.A.T.- Comuna Tătărani, în 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  Apa Dâmbovița, să voteze în Adunarea 

Generală  hotărârile privind : 

- dizolvarea și lichidarea Asociației precum și stabilirea destinației bunurilor 

rămase după lichidare; 

- aprobarea primirii de noi membrii în Asociație, a retragerii și excluderii unor 

membrii din Asociație; 



- aprobarea strategiei de dezvoltare a programelor de reabilitare, extindere și 

modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a 

unor noi sisteme, precum și a programelor de protecției a mediului, elaborate și 

prezentate de Consiliul Director al Asociației; 

- aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a Serviciului  

prevăzute în contractul de delegare; 

- aprobarea strategiei tarifare; 

- aprobarea stabilirii, ajustării și modificării prețurilor și tarifelor propuse de 

operator de la data la care asociații hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic; 

- aprobarea caietului de sarcini și a regulamentului Serviciului, consolidate și 

amortizate pentru întreaga arie a Serviciului, elaborate și prezentate de Consiliul 

Director. 

 

     Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul comunei 

comunei Tătărani, județul Dâmbovița - domnul Constantin PĂTRU. 

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

Tătărani Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de 

legalitate, Primarului comunei Tătărani și se aduce la cunoștință publică prin afișare la 

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

Tătărani. 

 

 

 

 

                                                                     PRȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ, 

                                                                                                  ANTON ION  

TĂTĂRANI 

Nr.43 

Data-09.12.2020  

 

 

                                              CONTRASEMNEAZĂ, 

                                        SECRETAR GENERAL  COMUNĂ  

                                               MIHĂILĂ MIOARA                                  

                            

 

 

 

            

   Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, niciun vot„împotrivă”, nicio „abținere”. 

  Nr. consilieri prezenți: 15 

  Nr. consilieri în funcție: 15   

         

 

 

 

 

 

 

 

 



       ROMANIA 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

      P R I M A R 

Nr.8485/16.11.2020 

 

 

P R O I E C T    DE   H O T Ă R Â R E 

Privind  mandatarea specială a reprezentantului  U.A.T. – Comuna Tătărani, județul 

Dâmbovița  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  

Apa  Dâmbovița 

 

 

Primarul  comunei Tătărani, județul Dâmbovița  

Având în vedere: 

  - Adresa nr. 583/02.11.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Apa 

Dâmbovița inregistrata la sediul Primariei Comunei Tatarani la numarul 

8119/02.11.2020, prin care solicita adoptarea  unei  hotarari de Consiliul local Tatarani 

prin care sa se acorde un mandat special reprezentantului U.A.T. – Comuna Tătărani, 

județul Dâmbovița  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Apa  Dâmbovița ; 

   - Prevederile Hotararii Nr.29/30.09.2013 a Consiliului local Tatarani, judetul 

Dambovita privind inscrierea comunei Tatarani, judetul Dambovita, in Asociatia de 

Dezvoltare Intercomunitara “ Apa Dambovita” ; 

    - Prevederile art.16 și art.17 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  

Apa Dâmbovița, cu modificările și completările ulterioare, ; 

   - Prevederile H.G. nr.742/2014 privind modificarea anexelor 2 și 4 la H.G. nr.855/2008 

pentru aprobarea Actului constitutiv-cadru al Asociațiilor de Dezvoltare 

Intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice; 

       În temeiul art. 129 alin. (2) lit. ,,b’’si lit.”d”, ale alin. (7) lit. ,,n’, art.136 alin.1) , 

art.139 alin.3) lit. ,,d’, art. 196 lit. ,,a’’, art. 197 alin. (1) si art. 200 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

        Art. 1.-  Se acordă mandat special domnului   PĂTRU  CONSTANTIN – Primar al  

comunei Tătărani, județul Dâmbovița, reprezentant al U.A.T.- Comuna Tătărani, în 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  Apa Dâmbovița, să voteze în Adunarea 

Generală  hotărârile privind : 

- dizolvarea și lichidarea Asociației precum și stabilirea destinației bunurilor 

rămase după lichidare; 

- aprobarea primirii de noi membrii în Asociație, a retragerii și excluderii unor 

membrii din Asociație; 

- aprobarea strategiei de dezvoltare a programelor de reabilitare, extindere și 

modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a 

unor noi sisteme, precum și a programelor de protecției a mediului, elaborate și 

prezentate de Consiliul Director al Asociației; 

- aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a Serviciului  

prevăzute în contractul de delegare; 

- aprobarea strategiei tarifare; 



- aprobarea stabilirii, ajustării și modificării prețurilor și tarifelor propuse de 

operator de la data la care asociații hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic; 

- aprobarea caietului de sarcini și a regulamentului Serviciului, consolidate și 

amortizate pentru întreaga arie a Serviciului, elaborate și prezentate de Consiliul 

Director. 

 

     Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul comunei 

comunei Tătărani, județul Dâmbovița - domnul Constantin PĂTRU. 

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

Tătărani   Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de 

legalitate, Primarului comunei Tătărani 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 Ț I A T O R , 

                                                                                                        P R I M A R  

   Avizat  de legalitate,                                                          PĂTRU  CONSTANTIN 

Secretar general comună 

    Mihăilă Mioara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       R O M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

         P R I M A R  

   Nr.8532/16.11.2020 

 

R E F E R A T   DE  A P R O B A R E  
Al Proiectului de hotărâre privind  mandatarea specială a reprezentantului  U.A.T. – 

Comuna Tătărani, județul Dâmbovița  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Apa  Dâmbovița 

 

 

         Subsemnatul  PĂTRU   CONSTANTIN – Primarul comunei Tătărani, 

județul Dâmbovița,  analizând : 

 
   -  Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul  comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

înregistrat la nr.8485/16.11.2020; 

- Adresa nr. 583/02.11.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Apa Dâmbovița 

inregistrata la sediul Primariei Comunei Tatarani la numarul 8119/02.11.2020, prin care 

solicita adoptarea  unei  hotarari de Consiliul local Tatarani prin care sa se acorde un 

mandat special reprezentantului U.A.T. – Comuna Tătărani, județul Dâmbovița  în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa  Dâmbovița ; 

   - Prevederile Hotararii Nr.29/30.09.2013 a Consiliului local Tatarani, judetul 

Dambovita privind inscrierea comunei Tatarani, judetul Dambovita, in Asociatia de 

Dezvoltare Intercomunitara “ Apa Dambovita” ; 

    - Prevederile art.16 și art.17 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  

Apa Dâmbovița, cu modificările și completările ulterioare, ; 

   - Prevederile H.G. nr.742/2014 privind modificarea anexelor 2 și 4 la H.G. nr.855/2008 

pentru aprobarea Actului constitutiv-cadru al Asociațiilor de Dezvoltare 

Intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice; 

 

    Consider că este necesară mandatarea specială a reprezentantului  U.A.T. – Comuna 

Tătărani, județul Dâmbovița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Apa  Dâmbovița, să voteze în Adunarea Generală  hotărârile privind 

buna funcționare  a asociației. 

 

 

 

 

 

Data –16.11.2020                                                          P R I M A R 

                                                                                PĂTRU  CONSTANTIN  

 

 



 

       ROMANIA 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

  SECRETAR GENERAL 

Nr.8486/16.11.2020 

 
 

                                            R E F E R A T   DE   SP E C I A L I T A T E 

La Proiectul de hotărâre  privind  mandatarea specială a reprezentantului  U.A.T. – 

Comuna Tătărani, județul Dâmbovița  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Apa  Dâmbovița 

 

 

Secretarul general al  comunei Tătărani, județul Dâmbovița  

Având în vedere: 

  - Adresa nr.583/02.11.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Apa 

Dâmbovița inregistrata la sediul Primariei Comunei Tatarani la numarul 

8119/02.11.2020, prin care solicita adoptarea  unei  hotarari de Consiliul local Tatarani 

prin care sa se acorde un mandat special reprezentantului U.A.T. – Comuna Tătărani, 

județul Dâmbovița  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Apa  Dâmbovița ; 

 Ținând cont de, 

  -  Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul  comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

înregistrat la nr.8485/ 16.11.2020; 

   - Prevederile Hotararii Nr.29/30.09.2013 a Consiliului local Tatarani, judetul 

Dambovita privind inscrierea comunei Tatarani, judetul Dambovita, in Asociatia de 

Dezvoltare Intercomunitara “ Apa Dambovita” ; 

    - Prevederile art.16 și art.17 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  

Apa Dâmbovița, cu modificările și completările ulterioare, ; 

   - Prevederile H.G. nr.742/2014 privind modificarea anexelor 2 și 4 la H.G. nr.855/2008 

pentru aprobarea Actului constitutiv-cadru al Asociațiilor de Dezvoltare 

Intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice; 

- Prevederile art.132 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioareComuna Tătărani, județul Dâmbovița  ; 

  -Prevederile art. 129 alin. (2) lit. ,,b’’si lit.”d”, ale alin. (7) lit. ,,n’, art.139 alin.3) lit. ,,d’, 

art. 196 lit. ,,a’’, art. 197 alin. (1) si art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

  Apreciez că, se justifică astfel necesitatea și oportunitatea proiectului de hotărâre 

inițiat în acest sens de către primarul localității. 

 

 

 

Secretar general comună 

    Mihăilă Mioara 

 

 

 

 

 


