
     R O M Â N I A 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

CONSILIUL LOCAL  AL  COMUNEI  TĂTĂRANI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru ”Proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 

2020”, precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 

 

Consiliul Local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița, întrunit în ședință ordinară  în  

data de 25.02.2021, 

   Având în vedere: 

- Adresa nr.5447/15.02.2021/nr.239/15.02.2021transmisă de S.C.Compania de Apă Târgoviște 
-Dâmbovița, prin care solicită aprobarea de către Consiliul local Tătărani a Studiului de Fezabilitate 
și a indicatorilor tehnico-economici pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020”, precum și a indicatorilor tehnico-
economici ai proiectului; 

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

nr.6/16.02.2021; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Tătărani  înregistrat la nr.1264/ 16.02.2021; 

- Raportul de specialitate nr.1304/17.02.2021 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 

apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020”, precum și a indicatorilor tehnico-

economici ai proiectului, întocmit de biroul financiar-contabilitate din cadrul Primăriei Tătărani; 
-  Prevederile art.21 alin.1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa 

Dâmbovița“ privind aprobarea hotărârilor Adunării Generale a Asociaților,  

- Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, cu 

modificările și completările ulterioare,  

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

           În temeiul art. 129 alin.2) lit. ,,b’’și lit.”d”, ale alin.4) lit. ,,d’, art.139 alin.3) lit.’e”, 

art.196 alin.1) lit.”a”, art. 197 alin. 1) și 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 aprobă STUDIUL  DE  FEZABILITATE  pentru ” Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 
2020”, precum și indicatorii tehnico-economici ai proiectului cuprinși în anexele 1 (în format 
electronic) și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2.-Se împuternicește reprezentantul Consiliului Local al comunei Tătărani, județul 

Dâmbovița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Dâmbovița“, 
domnul CONSTANTIN Pătru, primarul  comunei Tătărani, să voteze în favoarea adoptării 
Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Dâmbovița“ 
privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în 
perioada 2014 - 2020”. 



 

 

    Art.3- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul comunei Tătărani și 

biroul financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani.  

                                     

   Art.4- Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege,  prin intermediul 

secretarului general al comunei Tătărani, Instituției Prefectului-Județul Dâmbovița,  primarului 

comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani, la 

S.C.Compania de Apă Târgoviște- Dâmbovița și se aduce la cunoștință publică prin publicare pe 

pagina de internet, la adresa wwwprimarietatarani.ro 

 

 

 

 
TĂTĂRANI                                                            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

Nr.8                                                                        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 Â N I A 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

COMUNA  TĂTĂRANI 

       P R I M A R  

     Nr.6/16.02.2021 

 

 P R O I E C T  DE   H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea STUDIULUI  DE FEZABILITATE pentru ”Proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 

2020”, precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 

 Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița,  

 Având în vedere: 

- Adresa nr.5447/15.02.2021 transmisă de S.C.Compania de Apă Târgoviște- Dâmbovița, prin 
care solicită aprobarea de către Consiliul local Tătărani a Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 
județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020”, precum și a indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului; 

-   Prevederile art.21 alin.1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa 
Dâmbovița“ privind aprobarea hotărârilor Adunării Generale a Asociaților,  

- Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, cu 

modificările și completările ulterioare,  

          In temeiul art. 129 alin. (2) lit. ,,b’’si lit.”d”, ale alin. (4) lit. ,,d’, 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 Ş T E: 
 

        Art.1.- Se aprobă STUDIUL DE  FEZABILITATE  pentru ” Proiectul regional de dezvoltare 
a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020”, precum și 
indicatorii tehnico-economici ai proiectului cuprinș iîn anexele 1( în format electronic) și 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art.2.-Se împuternicește reprezentantul Consiliului Local al comunei Tătărani, județul 
Dâmbovița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Dâmbovița“, 
domnul CONSTANTIN Pătru, primarul  comunei Tătărani, să voteze în favoarea adoptării 
Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Dâmbovița“ privind 
aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE și a indicatorilor tehnico-economici pentru ”Proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 
2020”. 

 Art.3- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul comunei Tătărani și 

biroul financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani.                                    

  Art.4- Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege,  prin intermediul secretarului 

general al comunei Tătărani, Instituției Prefectului-Județul Dâmbovița,  primarului comunei Tătărani, 

biroului financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani, la S.C.Compania de Apă- 

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

wwwprimarietatarani.ro 

TĂTĂRANI                                                                               INIȚIATOR,                                     

                                                                                                     P R I M A R 

                                                                                                       PĂTRU CONSTANTIN 

                   Avizat pentru legalitate,  

                    SECRETAR GENERAL  COMUNĂ 

                                 MIHĂILĂ MIOARA 



      R O M Â N I A 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

COMUNA  TĂTĂRANI 

       P R I M A R  

Nr.1264/16.02.2021 

 REFERAT  DE  APROBARE  

Al proiectului de hotarare privind aprobarea STUDIULUI  DE FEZABILITATE pentru 

”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în 

perioada 2014 - 2020”, precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 

 

    Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița,  

   Având în vedere: 

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

nr.6/16.02.2021; 

- Adresa nr.5447/15.02.2021 transmisă de S.C.Compania de Apă Târgoviște- Dâmbovița, prin 
care solicită aprobarea de către Consiliul local Tătărani a Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 
județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020”, precum și a indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului; 

   Prevederile art.21 alin.1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa 
Dâmbovița“ privind aprobarea hotărârilor Adunării Generale a Asociaților,  

- Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, cu 

modificările și completările ulterioare,  

 
 

  Ținând cont de faptul ca Unitatea Administrativ Teritorială-  comuna Tătărani, face parte din 
proiectul  cu denumirea ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 
județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020” și având în vedere  solicitarea  facută de S.C.Compania 
de Apă Târgoviște Dâmbovița, cu  privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 
județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020”, precum și a indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului, s-a impus inițierea proiectului de hotărâre în acest sens.         
         De asemenea se impune împuternicirea reprezentantulului Consiliului Local al comunei 
Tătărani, județul Dâmbovița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”Apa Dâmbovița“, care să voteze în favoarea adoptării Hotărârii Adunării Generale a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Dâmbovița“ privind aprobarea STUDIULUI DE 
FEZABILITATE și a indicatorilor tehnico-economici pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020”. 

 

 

 

                                                                    

                                                                                         P R I M A R 

                                                                                            PĂTRU CONSTANTIN 

 

 

   

 

                       



        R O M Â N I A 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

PRIMĂRIA TĂTĂRANI 

Birou financiar-contabilitate 

Nr.1304/17.02.2021 

 

RAPORT    DE   SPECIALITATE 

 La proiectul de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru 

”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în 

perioada 2014 - 2020”, precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 

 

 

 

 Subsemnata Cocoșilă Bianca-Georgiana, consilier superior la biroul financiar-

contabilitate din cadrul   Priăariei comunei Tătărani, județul Dâmbovțta,  ținând cont de : 

- Adresa nr.5447/15.02.2021 transmisă de S.C.Compania de Apă Târgoviște- Dâmbovița, 

prin care solicită aprobarea de către Consiliul local Tătărani a Studiului de Fezabilitate și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020”, precum și a indicatorilor 

tehnico-economici ai proiectului; 

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

înregistrat la  nr.6/16.02.2021; 

Prevederile art.21 alin.1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa 
Dâmbovița“ privind aprobarea hotărârilor Adunării Generale a Asociaților,  

- Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, cu 

modificările și completările ulterioare,  

 

Constat că se impune ca Proiectul de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE 

FEZABILITATE pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020”, precum și a indicatorilor tehnico-

economici , să fie supus spre aprobare în ședința Consiliului local Tătătrani, proiect de  

hotarâre  ce  respectă legistlația în vigoare. 

    Totodata  este necesară  împuternicirea  reprezentantului  Consiliului Local al comunei 
Tătărani, județul Dâmbovița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Apa Dâmbovița“, a domnului CONSTANTIN Pătru, primarul  comunei 
Tătărani, care să voteze în favoarea adoptării Hotărârii Adunării Generale a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Dâmbovița“ privind aprobarea STUDIULUI DE 
FEZABILITATE și a indicatorilor tehnico-economici pentru ”Proiectul regional de dezvoltare 
a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020”. 

 

 

INTOCMIT, 

 

Consilier superior 

Cocoșilă Bianca Georgiana 

 

 

 

 



 

 
     R O M Â N I A 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

CONSILIUL LOCAL  AL  COMUNEI  TĂTĂRANI 

 

 

                                                                         Anexa 1 la Hotărârea Nr.8./25.02.2021 

 

 

 

 

 

 

Studiul de fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020”  – format electronic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

                                                      BONDOC AUREL-NICOLAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      R O M Â N I A 

JUDEȚUL   DÂMBOVIȚA 

CONSILIUL LOCAL  AL  COMUNEI  TĂTĂRANI 

                              
                                                                                       Anexa 2 la Hotărârea Nr.8/25.02.2021 

 

 

 

Indicatori principali investiție  

„ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 

județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020 ” 

 
 

Anexa  Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției  

  Mii lei Mii euro 

1 Valoare totală (INV) inclusiv TVA, 51.217,387 10.782,835 

 din care  contribuția UAT      962,885      202,717 

  

2 Cursul euro-leu  la B.N.R. la data de de 02.10.2019 este de  4,7499 lei /1 euro 

  

3 Durata de realizare (luni) 60 

   

4 Capacități în unități fizice 

   

   

 Reabilitarea/echiparea fronturilor de captare subterană 1 unități 

 Reabilitarea și extinderea de stații de tratare a apei / clorinări 1 unități 

 Reabilitare rezervoare de înmagazinare apa potabilă 1 unități 

 Lungime conducte reabilitate  de alimentare cu apă 13.044  m 

 Nr.branșamente reabilitate 533  unități 

 Lungime totală rețele de canalizare menajeră 32.881 m 

 Nr.total racorduri canalizare 1455  unități 

 Lungime totală conducte de refulare  5160  m 

 Nr.stații de pompare ape uzate  18 unități 

 

                    

 

                        BENEFICIAR, 

              U.A.T.Comuna Tătărani 
 

 

 

                                                                            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

                                                                                              BONDOC AUREL-NICOLAE 

 


