
 

 

 
      R O M Â N I A 

JUDEȚUL   DÂMBOVIȚA 

CONSILIUL LOCAL  AL  COMUNEI  TĂTĂRANI 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea documentației Plan urbanistic zonal – PUZ, în comuna Tătărani,  pentru 

obiectivul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul 

Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020 - Surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații 

pompare, aducțiuni pentru Târgoviște, Aninoasa, Șotânga, Vulcana Băi, Dragomirești,  

Tătărani, Văcărești, Perșinari” 

 

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

data de  25.02.2021, 

               Având în vedere: 

      -  Adresa nr.138/11.02.2021 a Companiei de apă Târgoviște – Dâmbovița, prin care solicită aprobarea 

de către Consiliul local Tătărani a  documentației Plan urbanistic zonal – PUZ, în comuna Tătărani,  

pentru obiectivul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul 

Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020 - Surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații 

pompare, aducțiuni pentru Târgoviște, Aninoasa, Șotânga, Vulcana Băi, Dragomirești, Tătărani, 

Văcărești, Perșinari”. 

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

nr.10/24.02.2021; 

             - Documentația PUZ –,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 

județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020- surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații de 

pompare, aducțiuni pentru Târgoviște, Aninoasa, Sotânga, Vulcana Băi, Dragomirești, Tătărani, 

Văcăresti, Perșinari” întocmită de proiectant SC CITYMAP SRL Târgoviște; 

     - Prevederile  art. 25 alin.1), art. 47 și art.56 din Legea  nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,  

     - Prevederile art. 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

     - Prevederile art. 5 din Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la 

elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobată prin 

Ordinul ministrului  dezvoltării regionale şi turismului nr. 2701/2010, 

              - Prevederile Hotărârii Consiliului Local Tătărani nr.22/31.03.2017 privind aprobarea 

Planului urbanistic general al comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

              -  Avizul tehnic al arhitectului-șef nr. 25484 din 11.12.2020, referitor la documentația PUZ, 

              - Certificatul de Urbanism nr. 116/22.06.2020, emis pentru lucrarea „Surse de apă, 

rezervoare, stații de clorinare, stații pompare, aducțiuni pentru Târgoviște, Aninoasa, Șotânga, 

Vulcana-Băi, Dragomirești, Tătărani, Văcărești, Perșinari”; 

    -    Referatul de aprobare al primarului comunei Tătărani,  înregistrat la nr.1517/24 02.2021; 

             -  Raportul de specialitate nr.1521 /24.02.2021 privind  aprobarea documentației Plan urbanistic 

zonal – PUZ, în comuna Tătărani,  pentru obiectivul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020 - Surse de apă, rezervoare, stații de 

clorinare, stații pompare, aducțiuni pentru Târgoviște, Aninoasa, Șotânga, Vulcana Băi, Dragomirești, 

Tătărani, Văcărești, Perșinari”, întocmit de  compartimentul urbanism din cadrul Primăriei 

Tătărani; 
 

 

 

 

 



 

 

          -   Raportul de avizare favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 
Tatarani;                     

                 În temeiul art. 129 alin. 1), alin. 2) lit. c)  și alin. 6) lit. c),”, art.139 alin.3) lit.’d” , 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 Ș T E: 

 

 

                  Art. 1. - Se aprobă documentația Plan urbanistic zonal – PUZ, în comuna Tătărani,  pentru 

obiectivul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul 

Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020 - Surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații pompare, 

aducțiuni pentru Târgoviște, Aninoasa, Șotânga, Vulcana Băi, Dragomirești, Tătărani, Văcărești, 

Perșinari” întocmit de SC Citymap  S.R.L., având părțile scrise și desenate prevăzute în anexa care 

face parte integrantă din  prezenta. 

 

                 Art. 2.- La data când prezenta devine obligatorie, se transmite la Oficiul de cadastru și 

publicitate imobiliară Dâmbovița, documentația prevăzută de normele specifice, în vederea 

efectuării modificărilor în evidențele cadastrale. 

 

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

compartimentul urbanism 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, compartimentului urbanism 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.12                                                                                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.10/24.02.2021 

 

 

                                                        P R O I E C T    DE   H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea documentației Plan urbanistic zonal – PUZ, în comuna Tătărani,  pentru obiectivul 

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

perioada 2014 – 2020 - Surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații pompare, aducțiuni 

pentru Târgoviște, Aninoasa, Șotânga, Vulcana Băi, Dragomirești, Tătărani, Văcărești, Perșinari” 

 

 

                   Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

                      Având în vedere: 

-    Adresa nr.138/11.02.2021 a Companiei de apă Târgoviște – Dâmbovița, prin care solicită aprobarea de 

către Consiliul local Tătărani a  documentației Plan urbanistic zonal – PUZ, în comuna Tătărani,  

pentru obiectivul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul 

Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020 - Surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații 

pompare, aducțiuni pentru Târgoviște, Aninoasa, Șotânga, Vulcana Băi, Dragomirești, Tătărani, 

Văcărești, Perșinari”. 

          -   Documentația PUZ –,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 

județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020- surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații de 

pompare, aducțiuni pentru Târgoviște, Aninoasa, Sotânga, Vulcana Băi, Dragomirești, Tătărani, 

Văcăresti, Perșinari” întocmită de proiectant SC CITYMAP SRL Târgoviște; 

  -   Prevederile  art. 25 alin.1), art. 47 și art.56 din Legea  nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului 

şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,  

  -  Prevederile art. 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

   -  Prevederile art. 5 din Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobată prin Ordinul ministrului  

dezvoltării regionale şi turismului nr. 2701/2010, 

             - Prevederile Hotărârii Consiliului Local Tătărani nr.22/31.03.017 privind aprobarea Planului urbanistic 

general al comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

           -  Avizul tehnic al arhitectului-șef nr. 25484 din 11.12.2020, referitor la documentația PUZ, 

             -  Certificatul de Urbanism nr. 116/22.06.2020, emis pentru lucrarea „Surse de apă, rezervoare, stații de 

clorinare, stații pompare, aducțiuni pentru Târgoviște, Aninoasa, Șotânga, Vulcana-Băi, Dragomirești, 

Tătărani, Văcărești, Perșinari”; 
               În temeiul art. 129 alin. 1), alin. 2) lit. c)  și alin. 6) lit. c),” art.136 alin.1), art.139 alin.3) lit.’d” , 

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 Ș T E: 

 

 

                   Art. 1. - Se aprobă documentația Plan urbanistic zonal – PUZ, în comuna Tătărani,  pentru 

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

perioada 2014 – 2020 - Surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații pompare, aducțiuni pentru 

Târgoviște, Aninoasa, Șotânga, Vulcana Băi, Dragomirești, Tătărani, Văcărești, Perșinari” întocmit de SC 

Citymap  S.R.L., având părțile scrise și desenate prevăzute în anexa care face parte integrantă din  

prezenta. 

                 Art. 2.- La data când prezenta devine obligatorie, se transmite la Oficiul de cadastru și publicitate 

imobiliară Dâmbovița, documentația prevăzută de normele specifice, în vederea efectuării modificărilor 

în evidențele cadastrale. 

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

compartimentul urbanism 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, 

compartimentului urbanism 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                                                                           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 Â N I A 

JUDEȚUL   DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

       P R I M A R 

Nr.1517 /24.02.2021 

 

                                                   REFERAT DE APROBARE 
al proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației Plan urbanistic zonal – PUZ, în 

comuna Tătărani,  pentru obiectivul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 

apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020 - Surse de apă, rezervoare, stații de 

clorinare, stații pompare, aducțiuni pentru Târgoviște, Aninoasa, Șotânga, Vulcana Băi, 

Dragomirești, Tătărani, Văcărești, Perșinari” 

 

             Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, având în vedere: 

-   Adresa nr.138/11.02.2021 a Companiei de apă Târgoviște – Dâmbovița, prin care solicită 

aprobarea de către Consiliul local Tătărani a  documentației Plan urbanistic zonal – PUZ, în comuna 

Tătărani,  pentru obiectivul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 

județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020 - Surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații 

pompare, aducțiuni pentru Târgoviște, Aninoasa, Șotânga, Vulcana Băi, Dragomirești, Tătărani, 

Văcărești, Perșinari”. 

    - Documentatia PUZ –,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa 

uzata in judetul Dambovita, in perioada 2014-2020- surse de apa, rezervoare, statii de clorinare, statii 

de pompare, aductiuni pentru Targoviste, Aninoasa, Sotanga, Vulcana Bai, Dragomiresti, Tatarani, 

Vacaresti, Persinari” intocmita de proiectant SC CITYMAP SRL Targoviste; 

- Prevederile  art. 25 alin.1), art. 47 și art.56 din Legea  nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,  

- Prevederile art. 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 5 din Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la 

elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobată prin Ordinul 

ministrului  dezvoltării regionale şi turismului nr. 2701/2010, 

                    - Prevederile Hotărârii Consiliului Local Tătărani nr.22/31.03.017 privind aprobarea 

Planului urbanistic general al comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

-  Avizul tehnic al arhitectului-șef nr. 25484 din 11.12.2020, referitor la documentația 

PUZ, 

 - Certificatul de Urbanism nr. 116/22.06.2020, emis pentru lucrarea „Surse de apă, 

rezervoare, stații de clorinare, stații pompare, aducțiuni pentru Târgoviște, Aninoasa, Șotânga, 

Vulcana-Băi, Dragomirești, Tătărani, Văcărești, Perșinari”; 

  

        Ținând cont de faptul ca Unitatea Administrativ Teritorială comuna Tătărani, face parte din 

proiectul ”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 documentației Plan urbanistic zonal – PUZ, în comuna 

Tătărani,  pentru obiectivul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020 - Surse de apă, rezervoare, stații de 

clorinare, stații pompare, aducțiuni pentru Târgoviște, Aninoasa, Șotânga, Vulcana Băi, 

Dragomirești, Tătărani, Văcărești, Perșinari”, se impune ca  proiectul de hotărâre 

nr.10/24.02.2021, inițiat în acest sens, să fie supus  dezbaterii și aprobării Consiliului local 

Tătărani în ședința ordinară din data de 25 februarie 2021. 

 

 
                                                                                                                 P R I M A R 

                                                                                                         PĂTRU CONSTANTIN 


