
 

 

       R O M ÂN I A 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

CONSILIUL LOCAL 

    T Ă T Ă R A N I 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a 

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, 

la nivel local 

 

 

   Consiliul local Tătărani, județul Dâmbovița întrunit în sedință ordinară în data de  

25.02.2021; 

      Având în vedere : 

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

nr.5/04.02.2021; 

-   Referatul  de aprobare nr.921/04.02.2021 întocmit de  Primarul comunei Tătărani, județul 

Dâmbovița; 

   - Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la 

Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin 

Legea nr. 55/2018; 

   - Prevederile HG.nr.52/2019 privind modificarea și completarea HG.Nr.640/2017 pentru  aprobarea 

Programului   pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru 

implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018. 

  - Prevederile art. 40 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

  -  Adresa cu nr.2021/28.01.2021 transmisă de Consiliul Județean Dâmbovița, 

  -  Raportul de specialitate nr.925/04.02.2021 întocmit de consilierul cu atribuții de asistență socială  

din cadrul Primariei comunei Tătărani, județul Dâmbovița;         

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

județul Dâmbovița; 

 

       In temeiul art. 129 alin. 2) lit.”d”, ale alin. 9) lit. ,,c’, 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 Ș T E : 

                   

 

             Art. 1. - Se stabilește neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a 

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel  

local, în cadrul Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023. 

 

            Art. 2. - Se solicită Consiliului Județean Dâmbovița, organizarea şi derularea  procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi prestarea serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative în cadrul  programului pentru şcoli al României, aferente comunei 

Tătărani, în condițiile art. 40 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

       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 comunică prin grija  Secretarului  general al comunei Tătărani 

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

Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, și se aduce la cunoștință publică prin 

publicare pe pagina de internet, la adresa wwwprimarietatarani.ro- Monitorul Oficial Local, 

subeticheta  ”Hotărârile autorității deliberative”   .                                                       

 

 

 

 

 

 

 TĂTĂRANI                                                                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

 Nr.7.                                                                             BONDOC AUREL - NICOLAE          

 Data-25..02.2021  

   

 

 

 

 

                CONTRASEMNEAZĂ,          

SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

                                      MIHĂILĂ  MIOARA 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”,  0 voturi „împotrivă”,  0 voturi „abținere”. 

Nr. consilieri în funcție: 15   
Nr. consilieri prezenți:   15 

Nr. consilieri absenți:     - 



 

 

 

       R O M ÂN I A 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

COMUNA    TĂTĂRANI 

        P R I M A R 

Nr.5  din 04.02.2021 

 

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E 

privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a 

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, 

la nivel local 

 

 

      Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița 

      Având în vedere : 

   - Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la 

Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin 

Legea nr. 55/2018; 

   - Prevederile HG.nr.52/2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului Nr.640/2017 

pentru  aprobarea Programului   pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea 

bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018. 

  - Prevederile art. 40 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

       In temeiul art. 129 alin. 2) lit.”d”, ale alin. 9) lit. ,,c’, art.136 alin.1) , 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 Ș T E : 

                  

             Art. 1. - Se stabilește neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a 

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel  

local, în cadrul Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023. 

            Art. 2. - Se solicită Consiliului Județean Dâmbovița, organizarea şi derularea  procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi prestarea serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative în cadrul  programului pentru şcoli al României, aferente comunei 

Tătărani, în condițiile art. 40 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare. 

       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 comunică prin grija  Secretarului  general al comunei Tătărani 

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

Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, și se aduce la cunoștință publică prin 

publicare pe pagina de internet, la adresa wwwprimarietatarani.ro- Monitorul Oficial Local, 

subeticheta  ”Hotărârile autorității deliberative”   .                                                       

 

 TĂTĂRANI                                                                                      I N I Ț I A T O R, 

                                                                                                                 P R I M A R 

                                                                                                         PĂTRU CONSTANTIN 

   

 

     AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE,                

SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

                                      MIHĂILĂ  MIOARA 

 



 

 

 

       R O M ÂN I A 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

COMUNA    TĂTĂRANI 

        P R I M A R 

Nr.921 din 04.02.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

 Al proiectului de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente 

programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 

măsurilor educative, la nivel local 

 

 

      Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, ținând cont de 

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

nr.5/04.02.2021; 

     Având în vedere : 

   - Prevederile Ordonanței  Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la 

Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin 

Legea nr. 55/2018; 

   - Prevederile HG.nr.52/2019 privind modificarea și completarea HG.Nr.640/2017 pentru  aprobarea 

Programului   pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru 

implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018. 

  - Prevederile art. 40 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

  

            

                    

            Costat că este necesară adoptarea  de către Consiliul local al comunei Tătărani a unei hotărâri  

privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a 

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel  

local, în cadrul Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023. 

          De asemenea să se solicite Consiliului Județean Dâmbovița, organizarea şi derularea  

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi prestarea 

serviciilor pentru derularea măsurilor educative în cadrul  programului pentru şcoli al României, 

aferente comunei Tătărani, în condițiile art. 40 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

  

                                                                                                                 P R I M A R 

                                                                                                         PĂTRU CONSTANTIN 

 



 

 

   

      R O M ÂN I A 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

  PRIMĂRIA TĂTĂRANI 

Birou fianciar-contabilitate 

 Nr.925/04.02.2021 

 

 

 R A P O R T  DE   S P E C I A LI TA TE 

 La proiectul de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente 

programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 

măsurilor educative, la nivel local 

 

 

        Subsemnata Cocosila Bianca Georgiana- consilier superior la biroul financiar-

contabilitate  din cadrul Primariei comunei Tatarani, judetul Dambovita,  

     Având în vedere: 

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

nr.5/04.02.2021; 

   - Prevederile Ordonanței  Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la 

Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin 

Legea nr. 55/2018; 

   - Prevederile HG.nr.52/2019 privind modificarea și completarea HG.Nr.640/2017 pentru  aprobarea 

Programului   pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru 

implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018. 

  - Prevederile art. 40 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

   

 

                    

    Constat ca Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Tătărani  privind neasumarea 

responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-

cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de 

prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local, îndeplinește 

condițiile cerute de lege pentru a fi supus aprobării Consiliului local Tătărani. 

 

                

 

              

 

                                                           I N T O C M I T, 

                                                   CONSILIER SUPERIOR 

                                                Cocosila Bianca Georgiana 



R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

CONSILIUL  LOCAL 

 

  

COMISIA  Nr.1. -  Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,  

buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, 

gospodărire, protecția mediului și turism,  amenajarea teritoriului și urbanism 

 

 

 

R A P O R T   D E  A V I Z A R E 
Al Proiectului de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente 

programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 

măsurilor educative, la nivel local 

 
 

 

         COMISIA - Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,  

buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, 

gospodărire, protecția mediului și turism,  amenajarea teritoriului și urbanism s-

a întrunit în ședință astăzi.........02.2021 în vederea analizei  materialelor existente la 

dosarul de ședința și  a, 

 

-   Proiectului de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi 

derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru 

achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de 

prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local. 

 

 

       Având în vedere prevederile art.136 alin.6) , alin.7) si alin.8), din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și 

documentele ce însoțesc Proiectul de hotărâre, Comisia de specialitate avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

 

 

 Observații: 

- 

 

 

            REȘEDINTE COMISIE,                       SECRETAR COMISIE 

                                                                   

            IVAȘCU  VIRGINIA                          BONDOC AUREL NICOLAE 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

     R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

COMISIA  Nr.2: Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apararea 

ordinii și liniștii publice  și a drepturilor și libertăților cetățenilor 
 

 

 

                                 R A P O R T   D E  A V I Z A R E 
Al Proiectului de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente 

programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 

măsurilor educative, la nivel local 

 

 

          COMISIA : Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apararea 

ordinii și liniștii publice  și a drepturilor și libertăților cetățenilor s-a intrunit  

astazi ......02.2021 în vederea analizei  materialelor existente la dosarul de ședință 

și  a , 

 

 

-   Proiectului de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi 

derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru 

achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de 

prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local. 

 

 

        Având în vedere prevederile art.136 alin.6) , alin.7) si alin.8), din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și 

documentele ce însoțesc Proiectul de hotărâre, Comisia de specialitate avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

 

 Observatii: 

 

 -      

         PREȘEDINTE COMISIE,                       SECRETAR COMISIE, 

                                                                   

     DUMITRU ADRIAN- GEORGE               PARASCHIVA PETRE 



 
       R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

  

COMISIA Nr.3 : Comisia pentru învățământ, sănătate și familie , cultură, 

muncă și protecție socială, protecțiea copiilor, activități sportive pentru tineret și 

de agrement 

 
 

 

 

                                 R A P O R T   D E  A V I Z A R E 
Al Proiectului de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente 

programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 

măsurilor educative, la nivel local 

 

      

        COMISIA :   Comisia pentru învățământ, sănătate și familie , cultură, muncă 

și protecție socială, protecțiea copiilor, activități sportive pentru tineret și de 

agrement  s-a intrunit  astăzi............02.2021 în vederea analizei  materialelor 

existente la dosarul de ședință și  a , 

 

 

 

-   Proiectului de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi 

derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru 

achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de 

prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local. 

 
 

        Având în vedere prevederile art.136 alin.6) , alin.7) si alin.8), din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și 

documentele ce însoțesc Proiectul de hotărâre, Comisia de specialitate avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

 

 Observatii:    

-   

 

    

      PREȘEDINTE COMISIE,                                 SECRETAR COMISIE, 

 ANDREI RAMONA-MIHAELA                               CÎRSTINA MARIAN 



 

                                                                   

       

 
       RO M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA  TATARANI 

      P R I M Ă R I A  

 

  Nr.922 /04.02.2021 

 

 

 

                                                                   C Ă T R E : 

                         Biroul Financiar-contabilitate Primaria comunei  TĂTĂRANI 

                                                       

 

 

      Având în vedere prevederile art.136 alin.1), alin.2) si alin.3) lit.”a” din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem alăturat 

proiectul de hotărâre al consiliului local  însoțit de referatul de aprobare al acestuia în vederea  

analizării și întocmirii rapoartului de specialitate. 

     Vă solicităm ca în conformitate cu prevederile art.136 alin.4) si alin.5) din actul normativ mai sus 

menționat, rapoartul de specialitate să-l trasmiteți  până cel mai târziu în data de   17.02.2021. 

 

 

             Proiectul de hotărâre este  următoarul: 

  

  1.- Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi 

derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru 

achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de 

prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local.   
 - initiator Primarul comunei Tatarani 

 

 

 

 

 

            Primar,                                                                    Secretar general comună, 

PĂTRU  CONSTANTIN                                                           MIHĂILĂ MIOARA 

 

 

 

                                                 



   

 

 

 

 

     RO M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA  TATARANI 

      P R I M Ă R I A  

 
   Nr.927/04.02.2021 

 

 

 

                  P R O C E S   -  V E R B A L 

                   Încheiat astăzi  04.02.2021 

 
        Subsemnata Mihăilă Mioara -secretarul  general al comunei Tătărani, 

județul Dâmbovița, astăzi data de mai sus am procedat la afișarea următoarelor  

Proiecte de  hotărâre: 

 
          
 

   1.- Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi 

derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru 

achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de 

prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local.  
 - initiator Primarul comunei Tatarani 

 

 

       Afișarea s-a făcut la sediului Primăriei Tătărani . 

 

 

  

 

 

                                                           SECRETAR  GENERAL  COMUNĂ, 

                                                                                 M.MIHĂILĂ 

 

 

 

Martor la afișare: 

Sârbu Anca-Elena 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
      RO M Â N I A 

JUDE ȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA  TATARANI 

      P R I M Ă R I A  

  Nr.926 /04.02.2021 

 

 

                                                                  C Ă T R E : 

                       Comisia de specialitate Nr.1  din cadrul Consiliului local Tatarani 

                       Comisia de specialitate Nr.2  din cadrul Consiliului local Tatarani 

                       Comisia de specialitate Nr.3  din cadrul Consiliului local Tatarani 

 

 

        Având în vedere  prevederile art.136 alin.3) lit.”b”, alin.4) si alin.5) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem alăturat 

proiectul de hotărâre al consiliului local  însoțit de referatul de aprobare al acestuia, cât și de 

rapoartul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul Primăriei comunei Tătărani. 

        Proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii în ședința  oridinară  a Consiliului local Tătărani din 

luna februarie 2020. 

        De asemenea  vă solicităm ca în conformitate cu prevederile art.136 alin.4), alin.5), alin.6) si 

alin.7), cât și art. 141 alin.6) si alin.12)  din actul normativ mai sus menționat, să procedați la 

convocarea ședinței comisiei al cărui președinte sunteți, în vederea examinării proiectului de 

hotărâre și emiterii avizului  cu privire la  adoptarea, sau, după caz,  respingerea proiectului. 

      Menționăm  faptul că avizul se va  prezenta secretarului general al comunei Tătărani  

pentru a fi pus la dispoziția consilierilor locali, cel mai târziu înainte de aprobarea ordinii de zi.  

 

 

         Proiectul  de hotărâre: 
  

   1.- Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi 

derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru 

achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de 

prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local.  
 - initiator Primarul comunei Tatarani 

 

 
 

 

 

                        Primar,                                                       Secretar general  comună, 

                PĂTRU CONSTANTIN                                      MIHĂILĂAA  MIOARA 

 


