
 

 

 
      R O M Â N I A 

JUDEȚUL   DÂMBOVIȚA 

CONSILIUL LOCAL  AL  COMUNEI  TĂTĂRANI 

 

H O T Ă R Â R E 
Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Tătărani, județul 

Dâmbovița în vederea scoaterii din funcțiune și casarea unor bunuri aflate în  concesiunea 
societății Compania de Apă Târgoviște –Dâmbovița S.A. 

 

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

data d 18.03.2021, 

   Având în vedere: 
-  Adresa nr.6251/23.02.2021 transmisă de S.C.Compania de Apă Târgoviște- Dâmbovița, prin care 

solicită casarea mijloacelor fixe, scoaterea din evidentele contabile și diminuarea patrimoniului 

concesionat cu aceasta valoare. 

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

nr.11/08.03.2021; 

- Prevederilor O.G.nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare 

și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților 

administrativ-teritoriale, 

-  Prevederilor O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în 

patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 

-  Prevederile cap.III din Norma metodologică de aplicare a Legii nr.15/1994 privind 

amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările și completările 

ulterioare, 

-   Procesul verbal de predare-primire Nr.8081/27.11.2012, respectiv nr.31261/27.11.2013 , 

încheiat între  Primăria comunei Tătărani, județul Dâmbovița și SC COMPANIA DE APĂ 

Târgoviște- Dâmbovița SA, 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Tătărani,  înregistrat la nr.1869/08.03.2021; 

        -  Raportul de specialitate nr.1873/08.03.2021 prin care se solicită casarea mijloacelor fixe, 

scoaterea din evidentele contabile și diminuarea patrimoniului concesionat cu aceasta valoare; 
        -    Raportul de avizare favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tatarani;                           

 În temeiul art. 129 alin.  2)  lit.”c”, art.139 alin.3) lit.’g”, art.361 alin.2) , 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 trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Tătărani, 

județul Dâmbovița, a mijloacelor fixe prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, în vedera casării. 

            Art.2.- Se aprobă scoaterea din funcțiune și, după caz, valorificarea și casarea mijloacelor 

fixe prevăzute  la art.1. 

            Art.3- Societatea Compania de Apă Târgoviște- Dâmbovița S.A. se obligă să îndeplinască 

procedurile prevăzute la art.2 potrivit reglementărilor legale în vigoare și să trasmită ulterior un 

exemplar al procesului verbal de casare Primăriei Tătărani.Sumele rezultate din valorificarea 

bunurilor casate se fac venit la bugetul local. 

              Art.4- Patrimoniul concesionat către Compania de Apă Târgoviște- Dâmbovița S.A. se 

modifică în sensul diminuarii acestuia cu valoarea de 45016,73 lei, aferentă bunurilor casate conform 

art.1, în evidențele patrimoniale urmând a se opera în mod corespunzător. 

 

 



         Art.5- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul comunei Tătărani, 

biroul financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani și S.C.Compania de Apă 

Târgoviște- Dâmbovița S.A .                           

        Art.6- 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 S.A. și se aduce la cunoștință publică prin publicare pe 

pagina de internet, la adresa wwwprimarietatarani.ro 

 

 

 

 
TĂTĂRANI                                                            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

Nr.13                                                                         BONDOC AUREL-NICOLAE                       

Data –18.03.2021 

 

 

                                 

  

                   CONTRASEMNEAZĂ,  

                                          SECRETAR  GENERAL  COMUNĂ 

                                                     MIHĂILĂ  MIOARA 

 

 

 

 

 

 

 
Hotărârea a fost adoptată cu  10 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”,  4 voturi „abținere”. 
Nr. consilieri în funcție:  15  
Nr. consilieri prezenți:    14   

Nr. Consilieri absenți:       1   

  



 

    R O M Â N I A 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

COMUNA  TĂTĂRANI 

       P R I M A R  

 Nr.11 /08.03.2021 

 P R O I E C T  DE   H O T Ă R Â R E 

Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Tătărani, județul 

Dâmbovița în vederea scoaterii din funcțiune și casarea unor bunuri aflate în  concesiunea 

societății Companiei de Apă Târgoviște –Dâmbovița S.A. 

 Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița,  

  Având în vedere: 

- Adresa nr.6251/23.02.2021 transmisă de S.C.Compania de Apă Târgoviște- Dâmbovița, prin care 

solicită casarea mijloacelor fixe, scoaterea din evidentele contabile și diminuarea patrimoniului 

concesionat cu aceasta valoare. 

- Prevederilor O.G.nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare 

și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților 

administrativ-teritoriale, 

-  Prevederilor O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în 

patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 

-  Prevederile cap.III din Norma metodologică de aplicare a Legii nr.15/1994 privind 

amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările și completările 

ulterioare, 

- Procesul verbal de predare-primire Nr.8081/27.11.2012, respectiv nr.31261/27.11.2013 , 

încheiat între  Primăria comunei Tătărani, județul Dâmbovița și SC COMPANIA DE APĂ 

Târgoviște- Dâmbovița SA, 

          In temeiul art. 129 alin.  2)  lit.”c”, art.136 alin.1) , art.139 alin.3) lit.’g”, art.361 alin.2), , 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 trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Tătărani, 

județul Dâmbovița, a mijloacelor fixe prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, în vedera casării. 

            Art.2.- Se aprobă scoaterea din funcțiune și, după caz, valorificarea și casarea mijloacelor 

fixe prevăzute  la art.1. 

            Art.3- Societatea Compania de Apă Târgoviște- Dâmbovița S.A. se obligă să îndeplinască 

procedurile prevăzute la art.2 potrivit reglementărilor legale în vigoare și să trasmită ulterior un 

exemplar al procesului verbal de casare Primăriei Tătărani.Sumele rezultate din valorificarea 

bunurilor casate se fac venit la bugetul local. 

              Art.4- Patrimoniul concesionat către Compania de Apă Târgoviște- Dâmbovița S.A. se 

modifică în sensul diminuarii acestuia cu valoarea de 45016,73 lei, aferentă bunurilor casate conform 

art.1, în evidențele patrimoniale urmând a se opera în mod corespunzător. 

         Art.5- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul comunei Tătărani, 

biroul financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani și S.C.Compania de Apă 

Târgoviște- Dâmbovița S.A .                

  Art.6- 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 S.A. 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.1869/08.03.2021 

 

 

 

 REFERAT  DE  APROBARE  

Al proiectului de hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

comunei Tătărani, județul Dâmbovița în vederea scoaterii din funcțiune și casarea unor 

bunuri aflate în  concesiunea societății Companiei de Apă Târgoviște –Dâmbovița S.A. 

 

 

       Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița,  
   Având în vedere: 

- Adresa nr.6251/23.02.2021 transmisă de S.C.Compania de Apă Târgoviște- Dâmbovița S.A, prin 

care solicită casarea mijloacelor fixe, scoaterea din evidentele contabile și diminuarea patrimoniului 

concesionat cu aceasta valoare. 

- Prevederilor O.G.nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare 

și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților 

administrativ-teritoriale, 

-  Prevederilor O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în 

patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 

-  Prevederile cap.III din Norma metodologică de aplicare a Legii nr.15/1994 privind 

amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările și completările 

ulterioare, 

- Procesul verbal de predare-primire Nr.8081/27.11.2012, respectiv nr.31261/27.11.2013 , 

încheiat între  Primăria comunei Tătărani, județul Dâmbovița și SC COMPANIA DE APĂ 

Târgoviște- Dâmbovița SA, 

 

  Ținând cont de prevederile art. 129 alin.  2)  lit.”c”, , art.139 alin.3) lit.’g”, art.361 alin.2), 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Consiliului Local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița, este în măsură să aprobe trecerea din 

domeniul public în domeniul privat al comunei Tătărani, județul Dâmbovița în vederea 

scoaterii din funcțiune și casarea unor bunuri aflate în concesiunea societății Companiei de 

Apă Târgoviște –Dâmbovița S.A., având în vedere faptul că din anul 2013 prin Contract s-a 

delegat gestiunea  Serviciului de alimentare cu apă  Tătărani  către S.C.Compania de Apă 

Târgoviște- Dâmbovița S.A. 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

                                                                                         P R I M A R 

                                                                                            PĂTRU CONSTANTIN 

 

 

 

 

 

 



 

                      
        R O M Â N I A 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

PRIMĂRIA TĂTĂRANI 

Birou financiar-contabilitate 

Nr.1873 /08.03.2021 

 

 

RAPORT    DE   SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei 

Tătărani, județul Dâmbovița în vederea scoaterii din funcțiune și casarea unor bunuri aflate 

în  concesiunea societății Companiei de Apă Târgoviște –Dâmbovița S.A. 

 

 

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

din cadrul   Priăariei comunei Tătărani, județul Dâmbovțta,  ținând cont de : 
- Adresa nr.6251/23.02.2021 transmisă de S.C.Compania de Apă Târgoviște- Dâmbovița, prin care 

solicită casarea mijloacelor fixe, scoaterea din evidentele contabile și diminuarea patrimoniului 

concesionat cu aceasta valoare. 

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

nr.11/08.03.2021; 

- Prevederilor O.G.nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare 

și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților 

administrativ-teritoriale, 

-  Prevederilor O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în 

patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 

-  Prevederile cap.III din Norma metodologică de aplicare a Legii nr.15/1994 privind 

amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările și completările 

ulterioare, 

- Procesul verbal de predare-primire Nr.8081/27.11.2012, respectiv nr.31261/27.11.2013 , 

încheiat între  Primăria comunei Tătărani, județul Dâmbovița și SC COMPANIA DE APĂ Târgoviște- 

Dâmbovița SA, 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Tătărani,  înregistrat la nr.1869 /08.03.2021; 

 

Constat că se impune ca Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul 

privat al comunei Tătărani, județul Dâmbovița în vederea scoaterii din funcțiune și casarea unor 

bunuri aflate în  concesiunea societății Companiei de Apă Târgoviște –Dâmbovița S.A. să fie supus 

spre aprobare  Consiliului Tătărani, județul Dâmbovița. 

Proiectul de hotărâre respectă legislația în vigoare. 

 

 

 

INTOCMIT, 

 

Consilier superior 

Cocoșilă Bianca Georgiana 

 

 

 

 

 

 



 

        R O M Â N I A                           Anexă la Hotărârea Nr.13/18.03.2021 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

   CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 
 

LISTA  MIJLOACELOR  FIXE   

AFLATE  ÎN  PATRIMONIUL U.A.T.  - COMUNA TĂTĂRANI 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

 

 

Denumire  Mijloc  fix 

 

Valoarea 

de 

inventar 

 

-lei- 

 

 

1 

Electropompă  mediu  uscat  4  buc 7931,77 

Filtru  360,00 

Sistem de clorinare 30181,73 

Ventilatoare 6313,23 

 

2 

Manometru  0-15 bari 30,00 

Filtru  360,00 

 

                                                          TOTAL 

 

45016,73 
 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE  ȘEDINȚĂ 

BONDOC AUREL-NICOLAE 
 


