
        

 

     R O M Â N I A 

  JUDEŢUL  DÂMBOVIŢA  

Consiliul Local al comunei Tătărani  

 

 

                                                                

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea asocierii/parteneriatului  unitatii administrativ-teritoriale comuna Tătărani, 

prin Consiliul Local al comunei Tătărani,  cu  judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean 

Dâmboviţa,  în vederea realizarii unor obiective de investiții/dotării/proiecte/lucrări sau 

 servicii de interes public 

 

    Consiliul  local al comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa convocat în ședință extraordinară 

convocată de   îndată  astăzi 23.06.2021 

 Având în vedere: 

- Adresa nr.15.118/22.06.2021 transmisă de Consiliul Judeţean Dâmboviţa de informare  cu privire 

la admiterea  la finanțare prin Programul Județean de Dezvoltare Locală  a proiectului « Modernizare 

drumuri locale în comuna Tătărani, județul Dâmbovița», înregistrată la sediul  primăriei Tătărani la 

nr.6114/23.06.2021; 

- Proiectul de hotărâre inițiat de  Primarul comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa , înregistrat  la 

nr.31/23.06.2021; 

-  Referatul de aprobare  cu nr.6120/23.06.2021 întocmit de  Primarul comunei Tătărani, judeţul 

Dâmboviţa; 

        - Hotărârea Nr.29/18.06.2021 a Consiliul  local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița privind  

aprobarea devizului general și a indicatorilor  tehnico-economici  ai investitiei pentru realizarea obiectivului 

« Modernizare drumuri locale în comuna Tătărani, județul Dâmbovița». 

 Raportul de specialitate nr.6121/23.06.2021 al biroului financiar-contabilitate din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Tătărani; 

 Prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, modificată şi completată; 

 Prevederile  art.35 alin.1) din Legea  nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată; 

 Raportul de avizare al  comisiei de specialitate din cadrul Consiliul  local al comunei Tătărani,  

             În temeiul art.129 alin.2) lit.”b”și lit.”e”, art.139 alin.1), alin.3) lit.”f”, art.140 alin.1), art.196 

alin.1) lit.a) si art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

   

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1.- Se aprobă asocierea/parteneriatul unitatii administrativ-teritoriale comuna Tătărani, 

prin Consiliul Local al comunei Tătărani,  cu  judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean 

Dâmboviţa,  în vederea realizarii unor obiective de infrastructură rutieră de interes județean și 

local prin Programul Județean de Dezvoltare Locală. 

         Art.2.- Se aprobă Contractul de asociere/perteneriat în vederea realizării obiectivelor de 

invesțiții prin Programul Județean de Dezvoltare Locală, conform anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

          Art.3.- Se aprobă Protocolul de administrare în comun, conform anexei nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării obiectivului de invesțiții« Modernizare 

drumuri locale în comuna Tătărani, județul Dâmbovița» prin Programul Județean de Dezvoltare 

Locală.  

 

          Art.4.- Se aprobă cotele de asociere de  50%-50% din valoarea de 5.205.580,36 lei (  inclusiv 

TVA) , reprezentând Construcții + Montaj (C+M).  

               (1)-  Valoarea totală a investiției  este  de 5.503.599,17 lei, din care: 

              -  bugetul local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița =  2.900.808,99 lei 

              -  bugetul local al Consiliul Judeţean Dâmboviţa               =  2.602.790,18 lei 



 

 

 

Art.5.- Se  acordă mandat special primarului  comunei Tatarani,  judeţetul Dâmboviţa, domnul 

Constantin PĂTRU, să semneze contractul de asociere/parteneriat și  protocolul de administare în comun 

pentru realizarea obiectivului « Modernizare drumuri locale în comuna Tătărani, județul 

Dâmbovița». 

 

         Art.6.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani și biroul 

financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani.  

 

           Art.7.- Prezenta hotărâre se comunică prin grija  Secretarului  general al comunei Tătărani Instituției 

Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Tătărani, 

Consiliului Judeţean Dâmboviţa,  biroului financiar-contabilitate și se aduce la cunoștință publică prin 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

TĂTĂRANI                                                                      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

 Nr. 31                                                                              DUMITRU ADRIAN - GEORGE 

Data -23.06.2021                                                             

 

                                                                        

 

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                                          SECRETAR  GENERAL  COMUNĂ 

                                                   MIHĂILĂ  MIOARA 

 

    

 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”, ………votuti „împotrivă”, ……voturi„abținere”. 

Nr. consilieri în funcție: 15   

Nr. consilieri prezenți:   11   

Nr. consilieri absenți:      4    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        R O M Â N I A 

  JUDEŢUL  DÂMBOVIŢA  

   COMUNA TĂTĂRANI  

            P R I M A R 

        

 

 

PROIECT  DE   HOTĂRÂRE 
Nr.31 /23.06.2021 

 

privind aprobarea asocierii/parteneriatului  unitatii administrativ-teritoriale comuna Tătărani, 

prin Consiliul Local al comunei Tătărani,  cu  judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean 

Dâmboviţa,  în vederea realizarii unor obiective de investiții/dotării/proiecte/lucrări sau 

 servicii de interes public 

 

 

      Primarul comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa ; 

   Având în vedere: 

-  Adresa nr.15.118/22.06.2021 transmisă de Consiliul Judeţean Dâmboviţa de informare  cu privire 

la admiterea  la finanțare prin Programul Județean de Dezvoltare Locală  a proiectului « Modernizare 

drumuri locale în comuna Tătărani, județul Dâmbovița», înregistrată la sediul  primăriei Tătărani la 

nr.6114/23.06.2021; 

        - Hotărârea Nr.29/18.06.2021 a Consiliul  local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița privind  

aprobarea devizului general și a indicatorilor  tehnico-economici  ai investitiei pentru realizarea obiectivului 

« Modernizare drumuri locale în comuna Tătărani, județul Dâmbovița». 

 Prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, modificată şi completată; 

 Prevederile  art.35 alin.1) din Legea  nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată; 

             În temeiul art.129 alin.2) lit.”b”și lit.”e”, art.136 alin.1), art.139 alin.1), alin.3) lit.”f”, art.140 

alin.1), art.196 alin.1) lit.a) si art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

   

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

 Art.1.- Se aprobă asocierea/parteneriatul unitatii administrativ-teritoriale comuna Tătărani, 

prin Consiliul Local al comunei Tătărani,  cu  judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean 

Dâmboviţa,  în vederea realizarii unor obiective de infrastructură rutieră de interes județean și 

local prin Programul Județean de Dezvoltare Locală. 

         Art.2.- Se aprobă Contractul de asociere/perteneriat în vederea realizării obiectivelor de 

invesțiții prin Programul Județean de Dezvoltare Locală, conform anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

          Art.3.- Se aprobă Protocolul de administrare în comun, conform anexei nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării obiectivului de invesțiții« Modernizare drumuri 

locale în comuna Tătărani, județul Dâmbovița» prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.  

 

          Art.4.- Se aprobă cotele de asociere de  50%-50% din valoarea de 5.205.580,36 lei (  inclusiv 

TVA) , reprezentând Construcții + Montaj (C+M).  

               (1)-  Valoarea totală a investiției  este  de 5.503.599,17 lei, din care: 

              -  bugetul local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița =  2.900.808,99 lei 

              -  bugetul local al Consiliul Judeţean Dâmboviţa               =  2.602.790,18 lei 

 

 

Art.5.- Se  acordă mandat special primarului  comunei Tatarani,  judeţetul Dâmboviţa, domnul 

Constantin PĂTRU, să semneze contractul de asociere/parteneriat și  protocolul de administare în comun 

pentru realizarea obiectivului « Modernizare drumuri locale în comuna Tătărani, județul 

Dâmbovița». 



 

         Art.6.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani și biroul 

financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani.  

 

           Art.7.- Prezenta hotărâre se comunică prin grija  Secretarului  general al comunei Tătărani Instituției 

Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Tătărani, 

Consiliului Judeţean Dâmboviţa,  biroului financiar-contabilitate 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  

                                                                                                    PĂTRU CONSTANTIN 

 

 

 

                  Avizat petru legalitate, 

        SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

                MIHĂILĂ MIOARA



        R O M A N I A 

  JUDEŢUL  DÂMBOVIŢA  

   COMUNA TATARANI  

            P R I M A R 

      N.6120/23.06.2021 

 

 

 

                                                                REFERAT    DE   APROBARE 

Al proiectului de hotărâre privind aprobarea asocierii/parteneriatului  unitatii administrativ-

teritoriale comuna Tătărani, prin Consiliul Local al comunei Tătărani,  cu  judeţul Dâmboviţa, 

prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa,  în vederea realizarii unor obiective de 

investiții/dotării/proiecte/lucrări sau servicii de interes public 

 

 

    Primarul comunei Tatarani, judeţul Dâmboviţa, având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre inițiat de  Primarul comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa , înregistrat  la 

nr.31/23.06.2021; 

        - Hotărârea Nr.29/18.06.2021 a Consiliul  local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița privind  

aprobarea devizului general și a indicatorilor  tehnico-economici  ai investitiei pentru realizarea obiectivului 

« Modernizare drumuri locale în comuna Tătărani, județul Dâmbovița». 

 Prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, modificată şi completată; 

 Prevederile  art.35 alin.1) din Legea  nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată; 
 

           Tinand cont de : 

- Adresa nr.15.118/22.06.2021 transmisă de Consiliul Judeţean Dâmboviţa de informare  cu privire 

la admiterea  la finanțare prin Programul Județean de Dezvoltare Locală  a proiectului « Modernizare 

drumuri locale în comuna Tătărani, județul Dâmbovița», înregistrată la sediul  primăriei Tătărani la 

nr.6114/23.06.2021; 

-  

 

    Consider oportună asocierea/parteneriatul unitatii administrativ-teritoriale comuna 

Tătărani, prin Consiliul Local al comunei Tătărani,  cu judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean 

Dâmboviţa,  în vederea realizarii unor obiective de investiții/dotării/proiecte/lucrări sau servicii de 

interes public, în spetă pentru  finanțarea prin Programul Județean de Dezvoltare Locală  a 

proiectului « Modernizare drumuri locale în comuna Tătărani, județul Dâmbovița», astfel reușim 

să se asfalteze un număr foarte mare  drumuri locale în comuna Tătărani. 

 

 

 

 

                                                                 P R I M A R  

                                                          PATRU CONSTANTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


