
     R O M A N I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

COMUNA TĂTĂRANI 

CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E 
Privind  atestarea  modificării și completării Inventarului  bunurilor care aparţin 

domeniului public al comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa 

 

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

ȋn  data de 30 iunie 2021, 

           Având ȋn vedere : 

         - Proiectul de hotărâre Nr.14/15.03.2021 iniţiat de Primarul comunei  Tătărani, judeţul 

Dâmboviţa,  

            -Referatul de aprobare Nr.2124/15.03.2021 ȋntocmit de Primarul comunei  Tătărani, 

judeţul Dâmboviţa; 

    - Raportul de specialitate nr.2127/15.03.2021 ȋntocmit de  secretarul general al comunei  

Tătărani; 

   - Anexa Nr.72 la Hotărârea Guvernului nr.1350/2001 privind atestarea domeniului 

public al județului Dâmbovița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din  

județul Dâmbovița, cu modificările și completările ulterioare; 

        - Procesul-verbal încheiat de comisia specială de inventariere înregistrat la  

Nr.2116/15.03.2021; 

                      - Prevederile  286 alin.4),  art.287 alin.b) art.289 alin.5), alin.6) și alin.9)  art.607alin.4)  

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul  administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare;   

- Adresa nr.37203/DPFBL-1630/14.05.2021 transmisă de Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației, inregistrată la sediul Primariei comunei Tătărani 

sub nr.5139/31.05.2021: 

                 - Prevederile art.41 alin.5) din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, 

republicată,  cu modificarile si completarile ulterioare ; 

  - Declarația secretarului general al comunei Tătărani, județul Dâmbovița, înregistrată 
la nr.2131/05.03.2021;    

 - Referatul nr Nr.2120/15.03.2021 privind conformitatea cu realitatea întocmit de 

compartimentul cadastru-mediu în colaborare cu biroul financiar-contabilitate din 

cadrul Primăriei comunei Tătărani; 

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

Tătărani, judeţul Dâmboviţa; 

            În temeiul art.129 alin.1), alin.2) lit.”c”, art.139 alin.1), alin.3) lit.”g”, art.140 alin.1), 

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

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
       Art.1.– Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tătărani, 

judeţul Dâmboviţa,  la Secțiunea I  “Bunuri imobile” se  modifică și  se completează, după 

cum urmează:                                              
      a)– se abrogă  poziția  nr.44   



 

 

       b)– se modifică următoarele poziții:   

    - la poziția nr.3,  coloana 2  va avea următorul cuprins:  ” Strada Smărăndeștilor”, coloana 3  

va avea următorul cuprins ” Drum pietruit, situat  în intravilanul  satului Tătărani, de la  

km 0+000 la km 0+412, număr cadastral 72107”, coloana 5 va avea următorul cuprins 

”48,05 ”,  coloana 6 va avea următorul cuprins  “ Hotărârile Consiliului local Tătărani 

nr.37/2019 si nr.19/2020, Carte Funciară Nr.72107  Tătărani ”. 

 

- la poziția nr.4, coloana 1  va avea următorul cuprins “  1.3.7.2. / 1.3.7.1 “, coloana 2  va 

avea următorul cuprins ” Strada Deal Bulina”, coloana 3 va avea următorul cuprins 

“Drum asfaltat/pietruit, situat în intravilanul satului Tătărani,  de la km 0+000 la km 1 

+475 , din care:  asfaltată  de la km 0+000 la km 0 + 970 m și pietruită  de la km 0+970  la 

km 1 + 475  suprafață totală 11286  mp,  număr cadastral 72095”, coloana 5 va avea 

următorul cuprins ” 648,79 din care: lungime asfaltată  589,42 ; lungime pietruită= 59,37”, 

coloana 6 va avea următorul cuprins “Hotărârile Consiliului local Tătărani nr.37/2019 si 

nr.19/2020, Carte Funciară Nr.72095  Tătărani ”. 

 

- la poziția nr.5, coloana 1  va avea următorul cuprins “  1.3.7.2. / 1.3.7.1 “, coloana 2  va 

avea următorul cuprins  ” Strada Valea Satului” , coloana 3  va avea următorul cuprins ” 

Drum asfaltat/pietruit, situat în intravilanul satului Tătărani, de la Km 0+000 la Km 

0+907, din care : asfaltată de la Km 0+ 443 și pietruită de la km 0 + 464 m, suprafață totală 

5980  mp, număr cadastral 72094”, coloana 5 va avea următorul cuprins ” 282,91 din care: 

lungime asfaltată = 228,85 ; lungime pietruită= 54,06”, coloana 6 va avea următorul 

cuprins  “Hotărârile Consiliului local Tătărani nr.37/2019 si nr.19/2020, Carte Funciară 

Nr.72094  Tătărani ”. 

 

- la poziția nr.6,  coloana 2  va avea următorul cuprins  ” Strada Dobre”, coloana 3  va avea 

următorul cuprins ” Drum pietruit, situat în intravilanul  satului Tătărani, de cla km 

0+000 la km 0+200, suprafață totală  1526  mp, număr cadastral 72130”, coloana 5 va avea 

următorul cuprins ”23,51” , coloana 6 va avea următorul cuprins  “Hotărârile Consiliului 

local Tătărani nr.37/2019 si nr.19/2020, Carte Funciară Nr.72130  Tătărani ”. 

 

- la poziția nr.7, coloana 1  va avea următorul cuprins: “  1.3.7.2. “, coloana 2  va avea 

următorul cuprins ” Strada Ruja”, coloana 3  va avea următorul cuprins ” Drum asfaltat 

situat în intravilanul  satului Gheboieni, de la km 0+000 la km 2+2216, suprafață totală 

20488  mp, număr cadastral 72135”, coloana 5 va avea următorul cuprins ” 1.150,66 ” , 

coloana 6 va avea următorul cuprins  “Hotărârile Consiliului local Tătărani nr.37/2019 si 

nr.19/2020,Carte Funciară Nr.72135  Tătărani ”. 

 

- la poziția nr.8, coloana 2  va avea următorul cuprins:  ” Strada  Ruznacilor”,  coloana 3  va 

avea următorul cuprins ” Drum pietruit situat în intravilanul satului Gheboieni,  de la km 

0+000 la km 0+350, suprafață totală 2581  mp, număr cadastral 72109”,  coloana 5 va avea 

următorul cuprins ” 41,05 ”, coloana 6 va avea următorul cuprins  “Hotărârile Consiliului 

local Tătărani nr.37/2019 si nr.19/2020, Carte Funciară Nr.72109  Tătărani ”. 
 

-  



 

- la poziția nr.10,  coloana 2  va avea următorul cuprins  ” Strada Buciumet ”,   coloana 3  va 

avea următorul cuprins ” Drum pietruit situat în intravilanul satului Gheboieni, de la km 

0+000 la km 1+215,  suprafață totală 7751  mp, număr cadastral 72115”, coloana 5 va avea 

următorul cuprins ” 141,28 ”, coloana 6 va avea următorul cuprins  “Hotărârile Consiliului 

local Tătărani nr.37/2019 si nr.19/2020, Carte Funciară Nr.72115  Tătărani ”. 

 

- la  poziția nr.11, coloana 1  va avea următorul cuprins “  1.3.7.2. / 1.3.7.1 “,  coloana 2  va 

avea următorul cuprins ” Strada  Priboiu Deal”, coloana 3  va avea următorul cuprins 

Drum asfaltat/pietruit, situat în intravilanul satului Priboiu,de la km 0+000 la km 2+573 

din care  asfaltată  de la km 0+000 la km  2+216  și pietruită  de la km 2+216 la km 2+572, 

suprafață totală 22.213 mp, număr cadastral 72146”,  coloana 5 va avea următorul cuprins 

”1.183,15 din care: lungime asfaltată = 1.149,68, lungime pietruită=33,47, coloana 6 va avea 

următorul cuprins “Hotărârile Consiliului local Tătărani nr.37/2019 si nr.19/2020, Carte 

Funciară Nr.72146 Tătărani ”. 

 

- la poziția nr.12, coloana 2  va avea următorul cuprins ” Strada Dinculeștilor ”,   coloana 3  

va avea următorul cuprins ” Drum pietruit, situat în intravilanul satului Priboiu,  de la km 

0+000 la km 0+219, suprafață totală  1150  mp, număr cadastral 72123”, coloana 5 va avea 

următorul cuprins ” 25,22 ” , coloana 6 va avea următorul cuprins  “Hotărârile Consiliului 

local Tătărani nr.37/2019 si nr.19/2020,  Carte Funciară Nr.72123  Tătărani ”. 

 

- la poziția nr.13, coloana 2  va avea următorul cuprins ” Strada Sănduleștilor” ,  coloana 3  

va avea următorul cuprins “Drum pietruit, situat în intravilanul  satului Priboiu, de la km 

0+000 la km 0+ 230, suprafață totală  1567 mp, număr cadastral 72125”,  coloana 5 va avea 

următorul cuprins ” 26,85 ” , coloana 6 va avea următorul cuprins  “Hotărârile Consiliului 

local Tătărani nr.37/2019 si nr.19/2020, Carte Funciară Nr.72125  Tătărani ”. 

 

- la poziția nr.14, coloana 2  va avea următorul cuprins  ” Strada  Zoica ”,  coloana 3  va 

avea următorul cuprins “ Drum pietruit, situat în intravilanul  satului Priboiu, de km 

0+000 la km 0+348, suprafață totală 2666  mp, număr cadastral 72084”,  coloana 5 va avea 

următorul cuprins ” 40,91 ” , coloana 6 va avea următorul cuprins  “Hotărârile Consiliului 

local Tătărani nr.37/2019 si nr.19/2020, Carte Funciară Nr.72084  Tătărani ”. 

 

- la poziția nr.15,  coloana 2  va avea următorul cuprins  ” Strada Oprești”,  coloana 3  va 

avea următorul cuprins “ Drum pietruit, situat  în intravilanul  satului Căprioru, de la km 

0+000 la km 0+263, suprafață totală 2033 mp, număr cadastral 72142”, coloana 5 va avea 

următorul cuprins ” 30,93 ”, coloana 6 va avea următorul cuprins  “Hotărârile Consiliului 

local Tătărani nr.37/2019 si nr.19/2020, Carte Funciară Nr.72142  Tătărani ”. 

 

- la poziția nr.16,  coloana 2  va avea următorul cuprins  ” Strada Baicilor ” ,   coloana 3  va 

avea următorul cuprins “ Drum pietruit, situat  în intravilanul  satului Căprioru, de la km 

0+000 la km 0 + 148, suprafață totală 872 mp, număr cadastral 72132”,  coloana 5 va avea 

următorul cuprins ” 17,13 ”,  coloana 6 va avea următorul cuprins “Hotărârile Consiliului 

local Tătărani nr.37/2019 si nr.19/2020, Carte Funciară Nr.72132  Tătărani ”. 
 

-  



 

- la  poziția nr.17,  coloana 1  va avea următorul cuprins “  1.3.7.3. “, coloana 2  va avea 

următorul cuprins  ” Strada Gegilor” , coloana 3  va avea următorul cuprins “ Drum 

betonat, situat  în intravilanul  satului Căprioru, de la km 0+000 la km 0+ 360, suprafață 

totală 1979  mp, număr cadastral 72064”,  coloana 5 va avea următorul cuprins ” 17,13 ” ,  

coloana 6 va avea următorul cuprins “  Hotărârile Consiliului local Tătărani nr.37/2019 și 

nr.19/2020, Carte Funciară Nr.72064  Tătărani ”. 

 

- la poziția nr.18,  coloana 2  va avea următorul cuprins  ” Strada Bisericii ”,  coloana 3  va 

avea următorul cuprins “ Drum pietruit, situat  în intravilanul  satului Căprioru, de la km 

0+000 la km 0+155, suprafață totală 888 mp, număr cadastral 72085”, coloana 5 va avea 

următorul cuprins ” 17,68 ”, coloana 6 va avea următorul cuprins  “ Hotărârile Consiliului 

local Tătărani nr.37/2019 si nr.19/2020,  Carte Funciară Nr.72085  Tătărani ”. 

 

-  la poziția nr.21,  coloana 2  va avea următorul cuprins ” Strada Valea Ursului”,  coloana 3  

va avea următorul cuprins  “Drum pietruit, situat  în intravilanul  satului Tătărani,  de la 

km  0 + 000 la km 0 + 341, suprafață totală  3207 mp, număr cadastral 72124, coloana 5 va 

avea următorul cuprins ” 40,48 ”, coloana 6 va avea următorul cuprins “ Hotărârile 

Consiliului local Tătărani nr.37/2019 si nr.19/2020, Carte Funciară Nr.72124  Tătărani ”. 

 

- la poziția nr.26, coloana 1  va avea următorul cuprins “  1.3.7.2. / 1.3.7.1 , coloana 2  va 

avea următorul cuprins ”Strada Băltăcioaia”, coloana 3  va avea următorul cuprins “ 

Drum asfaltat/pietruit situat în intravilanul  satului Gheboieni, de la km 0 + 000 la km 0+ 

588, din care asfaltată  de la km 0+000 la km 0 + 243 și pietruită de la km 0+243 la km  0 + 

315 m, suprafață totală 3789 mp, număr cadastral 72076”, coloana 5 va avea următorul 

cuprins  ” 65,11, din care lungime asfaltată = 28,26; lungime pietruita= 36,85” , coloana 6 

va avea următorul cuprins  “Hotărârile Consiliului local Tătărani nr.37/2019 si nr.19/2020 

, Carte Funciară Nr.72076  Tătărani ”. 

 

- la  poziția nr.45,  coloana 2  va avea următorul cuprins ” Cămin cultural Căprioru”,  

coloana 3 va avea următorul cuprins “ Imobil situat în sat Căprioru, strada principală, 

nr.112, constituit din  teren categorie de folosință curți-construcții în suprafață de = 660 mp, 

număr cadastral 71452, vecinătăți: N=proprietate particulară; E= proprietăți particulare; 

S= grădinița Căprioru, V= DJ 702 B și  C1- Cămin cultural, construcție în  suprafață  

construită  la sol = 367 mp, suprafață desfașurată = 400 mp, P+1, cărămidă, tablă, P = 2 

camere, hol, 1 sală, cameră tehnică, etaj 1  = hol, 4 camere,  număr cadastral 71452-C1”,  

coloana 5 va avea următorul cuprins: ” 468,74 ”, coloana 6 va avea următorul cuprins  

“Carte Funciară nr.71452 Tătărani”. 

 

c)– după poziția 107 se introduc  33 de noi pozitii,  pozițiile 108- 140, potrivit anexei  care 

face parte integrantă la  proiectul de  hotărâre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

          Art.2.- Inventarul bunurilor modificat și completat se constituie anexă la Statutul 

comunei Tătărani, județul Dâmbovița, statut ce se publică pe pagina de internet a Primăriei 

comunei Tătărani într-o secțiune  special dedicată acestuia. 

 

 



 

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

Tătărani, biroul financiar-contabilitate din cadrul Primăriei Tătărani, pentru efectuarea 

ȋnscrierilor in evidenţele contabile, responsabilul cu patrimoniul din cadrul Primăriei 

comunei Tătărani, iar secretarul general al comunei Tătărani, pentru comunicare și 

aducere la cunoștință publică prin publicitate pe site-ul Primăriei comunei Tătărani și în 

monitorul  oficial local. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            TĂTĂRANI                                                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

            Nr.32                                                                    DUMITRU ADRIAN-GEORGE           

            Data – 30.06.2021 

 

 

 

 

 

                                         Contrasemneazăpentru legalitate, 

                                             Secretar  general comună  

                                                MIHĂILĂ MIOARA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru”,  0 voturi „împotrivă”,   0 voturi „abținere”. 

Nr. consilieri în funcție: 15   

Nr. consilieri prezenți:   14 

Nr. consilieri absenți:       1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      R O M Â N I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

COMUNA TĂTĂRANI 

       P R I M A R 

   Nr.14/15.03.2021 

 

P R O I E C T   DE   H O T Ă R Â R E 
Privind  atestarea  modificării și completării Inventarului  bunurilor care aparţin 

domeniului public al comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa 

 

 

                Primarul comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa; 

               Având în vedere : 

           -  Referatul de aprobare Nr.2124/15.03.2021 ȋntocmit de Primarul comunei  Tătărani, 

judeţul Dâmboviţa; 

 - Raportul de specialitate nr.2127/15.16.03.2021 ȋntocmit de  secretarul general al 

comunei  Tătărani; 

       - Anexa Nr.72 la Hotărârea Guvernului nr.1350/2001 privind atestarea domeniului 

public al județului Dâmbovița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din  

județul Dâmbovița, cu modificările și completările ulterioare; 

           - Procesul-verbal încheiat de comisia specială de inventariere înregistrat la 

nr.2116/15.03.2021; 

                           - Prevederile art.607alin.4)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Nr.57/2019 

privind Codul  administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;   

     - Declarația secretarului general al comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

înregistrată la nr. 2131/16.03.2021;    

 - Referatul nr.2120/15.03.2021 privind conformitatea cu realitatea întocmit de 

compartimentul cadastru-mediu în colaborare cu biroul financiar-contabilitate din 

cadrul Primăriei comunei Tătărani; 

       - Raportul de avizare favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

local Tătărani, judeţul Dâmboviţa; 

 

                  În temeiul art.129 alin.1), alin.2) lit.”c”, art.136 alin.1), art.139 alin.1), alin.3) 

lit.”g”, art.140 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) și art.200 din Ordonanța de Urgenţă a 

Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare ; 

 

                                                       H O T Ă R Ă Ș T E:    

  

 
           Art.1.– Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tătărani, 

judeţul Dâmboviţa,  la Secțiunea I  “Bunuri imobile” se  modifică și  se completează, 

după cum urmează: 

 
      a)– se abrogă  poziția  nr.44   

 



       b)– se modifică următoarele poziții:   

    - la poziția nr.3,  coloana 2  va avea următorul cuprins  ” Strada Smărăndeștilor”, coloana 3  

va avea următorul cuprins ” Drum pietruit, situat  în intravilanul  satului Tătărani, de la  

km 0+000 la km 0+412, număr cadastral 72107”, coloana 5 va avea următorul cuprins 

”48,05 ”,  coloana 6 va avea următorul cuprins “ Hotărârile Consiliului local Tătărani 

nr.37/2019 și nr.19/2020, Carte Funciară Nr.72107  Tătărani ”. 

 

- la poziția nr.4, coloana 1  va avea următorul cuprins “  1.3.7.2. / 1.3.7.1 “, coloana 2  va 

avea următorul cuprins ” Strada Deal Bulina”, coloana 3 va avea următorul cuprins 

“Drum asfaltat/pietruit, situat în intravilanul satului Tătărani, de la km 0+000 la km 1 

+475 , din care:  asfaltată  de la km 0+000 la km 0 + 970 m și pietruită  de la km 0+970  la 

km 1 + 475, suprafață totală 11286  mp,  număr cadastral 72095”, coloana 5 va avea 

următorul cuprins ” 648,79 din care: lungime asfaltată  589,42 ; lungime pietruită= 59,37”, 

coloana 6 va avea următorul cuprins “Hotărârile Consiliului local Tătărani nr.37/2019 și 

nr.19/2020, Carte Funciară Nr.72095  Tătărani ”. 

 

- la poziția nr.5, coloana 1  va avea următorul cuprins “  1.3.7.2. / 1.3.7.1 “, coloana 2  va 

avea următorul cuprins ” Strada Valea Satului”, coloana 3  va avea următorul cuprins ” 

Drum asfaltat/pietruit, situat în intravilanul satului Tătărani, de la Km 0+000 la Km 

0+907, din care : asfaltată de la Km 0+ 443 și pietruită de la km 0 + 464 m, suprafață totală 

5980  mp, număr cadastral 72094”, coloana 5 va avea următorul cuprins ” 282,91 din care: 

lungime asfaltată =228,85 ; lungime pietruită= 54,06”, coloana 6 va avea următorul cuprins  

“Hotărârile Consiliului local Tătărani nr.37/2019 și nr.19/2020, Carte Funciară Nr.72094  

Tătărani ”. 

 

- la poziția nr.6,  coloana 2  va avea următorul cuprins  ” Strada Dobre”, coloana 3  va avea 

următorul cuprins” Drum pietruit, situat în intravilanul  satului Tătărani, de la km 0+000 

la km 0+200, suprafață totală 1526 mp, număr cadastral 72130”, coloana 5 va avea 

următorul cuprins ”23,51”, coloana 6 va avea următorul cuprins “Hotărârile Consiliului 

local Tătărani nr.37/2019 și nr.19/2020, Carte Funciară Nr.72130  Tătărani ”. 

 

- la poziția nr.7, coloana 1 va avea următorul cuprins: “ 1.3.7.2. “, coloana 2  va avea 

următorul cuprins ” Strada Ruja”, coloana 3  va avea următorul cuprins ” Drum asfaltat 

situat în intravilanul  satului Gheboieni, de la km 0+000 la km 2+2216, suprafață totală 

20488  mp, număr cadastral 72135”, coloana 5 va avea următorul cuprins ” 1.150,66 ” , 

coloana 6 va avea următorul cuprins “Hotărârile Consiliului local Tătărani nr.37/2019 și 

nr.19/2020,Carte Funciară Nr.72135  Tătărani ”. 

 

- la poziția nr.8, coloana 2  va avea următorul cuprins ” Strada  Ruznacilor”,  coloana 3  va 

avea următorul cuprins ” Drum pietruit situat în intravilanul satului Gheboieni,  de la km 

0+000 la km 0+350, suprafață totală 2581  mp, număr cadastral 72109”,  coloana 5 va avea 

următorul cuprins ” 41,05 ”, coloana 6 va avea următorul cuprins  “Hotărârile Consiliului 

local Tătărani nr.37/2019 și nr.19/2020, Carte Funciară Nr.72109  Tătărani ”. 

 

- la poziția nr.10,  coloana 2  va avea următorul cuprins ” Strada Buciumet ”,  coloana 3  va 

avea următorul cuprins ” Drum pietruit situat în intravilanul satului Gheboieni, de la km 

0+000 la km 1+215,  suprafață totală 7751  mp, număr cadastral 72115”, coloana 5 va avea 



următorul cuprins ” 141,28 ”, coloana 6 va avea următorul cuprins  “Hotărârile Consiliului 

local Tătărani nr.37/2019 și nr.19/2020, Carte Funciară Nr.72115  Tătărani ”. 

 

- la  poziția nr.11, coloana 1  va avea următorul cuprins “  1.3.7.2. / 1.3.7.1 “,  coloana 2  va 

avea următorul cuprins ” Strada  Priboiu Deal”, coloana 3  va avea următorul cuprins 

Drum asfaltat/pietruit, situat în intravilanul satului Priboiu,de la km 0+000 la km 2+573 

din care  asfaltată  de la km 0+000 la km  2+216  și pietruită  de la km 2+216 la km 2+572, 

suprafață totală 22.213 mp, număr cadastral 72146”,  coloana 5 va avea următorul cuprins 

”1.183,15 din care: lungime asfaltată = 1.149,68, lungime pietruită=33,47, coloana 6 va avea 

următorul cuprins “Hotărârile Consiliului local Tătărani nr.37/2019 si nr.19/2020, Carte 

Funciară Nr.72146 Tătărani ”. 

 

- la poziția nr.12, coloana 2  va avea următorul cuprins ” Strada Dinculeștilor ”,   coloana 3  

va avea următorul cuprins ” Drum pietruit, situat în intravilanul satului Priboiu,  de la km 

0+000 la km 0+219, suprafață totală  1150  mp, număr cadastral 72123”, coloana 5 va avea 

următorul cuprins ” 25,22 ” , coloana 6 va avea următorul cuprins  “Hotărârile Consiliului 

local Tătărani nr.37/2019 si nr.19/2020,  Carte Funciară Nr.72123  Tătărani ”. 

 

- la poziția nr.13, coloana 2  va avea următorul cuprins ” Strada Sănduleștilor”,  coloana 3  

va avea următorul cuprins “Drum pietruit, situat în intravilanul  satului Priboiu, de la km 

0+000 la km 0+ 230, suprafață totală  1567 mp, număr cadastral 72125”,  coloana 5 va avea 

următorul cuprins ” 26,85 ” , coloana 6 va avea următorul cuprins  “Hotărârile Consiliului 

local Tătărani nr.37/2019 si nr.19/2020, Carte Funciară Nr.72125  Tătărani ”. 

 

- la poziția nr.14, coloana 2  va avea următorul cuprins  ” Strada  Zoica ”,  coloana 3  va 

avea următorul cuprins “ Drum pietruit, situat în intravilanul  satului Priboiu, de km 

0+000 la km 0+348, suprafață totală 2666  mp, număr cadastral 72084”,  coloana 5 va avea 

următorul cuprins ” 40,91 ” , coloana 6 va avea următorul cuprins  “Hotărârile Consiliului 

local Tătărani nr.37/2019 si nr.19/2020, Carte Funciară Nr.72084  Tătărani ”. 

 

- la poziția nr.15,  coloana 2  va avea următorul cuprins  ” Strada Oprești”,  coloana 3  va 

avea următorul cuprins “ Drum pietruit, situat  în intravilanul  satului Căprioru, de la km 

0+000 la km 0+263, suprafață totală 2033 mp, număr cadastral 72142”, coloana 5 va avea 

următorul cuprins ” 30,93 ”, coloana 6 va avea următorul cuprins  “Hotărârile Consiliului 

local Tătărani nr.37/2019 si nr.19/2020, Carte Funciară Nr.72142  Tătărani ”. 

 

- la poziția nr.16,  coloana 2  va avea următorul cuprins  ” Strada Baicilor ” ,   coloana 3  va 

avea următorul cuprins “ Drum pietruit, situat  în intravilanul  satului Căprioru, de la km 

0+000 la km 0 + 148, suprafață totală 872 mp, număr cadastral 72132”,  coloana 5 va avea 

următorul cuprins ” 17,13 ”,  coloana 6 va avea următorul cuprins “Hotărârile Consiliului 

local Tătărani nr.37/2019 si nr.19/2020, Carte Funciară Nr.72132  Tătărani ”. 

 

- la  poziția nr.17,  coloana 1  va avea următorul cuprins “  1.3.7.3. “, coloana 2  va avea 

următorul cuprins  ” Strada Gegilor” , coloana 3  va avea următorul cuprins “ Drum 

betonat, situat  în intravilanul  satului Căprioru, de la km 0+000 la km 0+ 360, suprafață 

totală 1979  mp, număr cadastral 72064”,  coloana 5 va avea următorul cuprins ” 17,13 ” ,  

coloana 6 va avea următorul cuprins “  Hotărârile Consiliului local Tătărani nr.37/2019 și 

nr.19/2020, Carte Funciară Nr.72064  Tătărani ”. 



 

-   la poziția nr.18,  coloana 2  va avea următorul cuprins  ” Strada Bisericii ”,  coloana 3  va 

avea următorul cuprins “ Drum pietruit, situat  în intravilanul  satului Căprioru, de la km 

0+000 la km 0+155, suprafață totală 888 mp, număr cadastral 72085”, coloana 5 va avea 

următorul cuprins ” 17,68 ”, coloana 6 va avea următorul cuprins  “ Hotărârile Consiliului 

local Tătărani nr.37/2019 si nr.19/2020,  Carte Funciară Nr.72085  Tătărani ”. 

-    la poziția nr.21,  coloana 2  va avea următorul cuprins ” Strada Valea Ursului”,  coloana 

3  va avea următorul cuprins  “Drum pietruit, situat  în intravilanul  satului Tătărani,  de 

la km  0 + 000 la km 0 + 341, suprafață totală  3207 mp, număr cadastral 72124, coloana 5 

va avea următorul cuprins ” 40,48 ”, coloana 6 va avea următorul cuprins “ Hotărârile 

Consiliului local Tătărani nr.37/2019 si nr.19/2020, Carte Funciară Nr.72124  Tătărani ”. 

-    la poziția nr.26, coloana 1  va avea următorul cuprins “  1.3.7.2. / 1.3.7.1 , coloana 2  va 

avea următorul cuprins ”Strada Băltăcioaia”, coloana 3  va avea următorul cuprins “ Drum 

asfaltat/pietruit situat în intravilanul  satului Gheboieni, de la km 0 + 000 la km 0+ 588, din 

care asfaltată  de la km 0+000 la km 0 + 243 și pietruită de la km 0+243 la km  0 + 315 m, 

suprafață totală 3789 mp, număr cadastral 72076”, coloana 5 va avea următorul cuprins  ” 

65,11, din care lungime asfaltată = 28,26; lungime pietruita= 36,85” , coloana 6 va avea 

următorul cuprins  “Hotărârile Consiliului local Tătărani nr.37/2019 si nr.19/2020 , Carte 

Funciară Nr.72076  Tătărani ”. 

-  la  poziția nr.45,  coloana 2  va avea următorul cuprins ” Cămin cultural Căprioru”,  

coloana 3 va avea următorul cuprins “ Imobil situat în sat Căprioru, strada principală, 

nr.112, constituit din  teren categorie de folosință curți-construcții în suprafață de = 660 mp, 

număr cadastral 71452, vecinătăți: N=proprietate particulară; E= proprietăți particulare; 

S= grădinița Căprioru, V= DJ 702 B și  C1- Cămin cultural, construcție în  suprafață  

construită  la sol = 367 mp, suprafață desfașurată = 400 mp, P+1, cărămidă, tablă, P = 2 

camere, hol, 1 sală, cameră tehnică, etaj 1  = hol, 4 camere,  număr cadastral 71452-C1”,  

coloana 5 va avea următorul cuprins: ” 468,74 ”, coloana 6 va avea următorul cuprins  

“Carte Funciară nr.71452 Tătărani”. 

 

c)– după poziția 107 se introduc  33 de noi pozitii,  pozițiile 108- 140, potrivit anexei  care 

face parte integrantă la  proiectul de  hotărâre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

         Art.2.- Inventarul bunurilor modificat și completat se constituie anexă la Statutul 

comunei Tătărani, județul Dâmbovița, statut ce se publică pe pagina de internet a Primăriei 

comunei Tătărani într-o secțiune  special dedicată acestuia. 

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

Tătărani, biroul financiar-contabilitate din cadrul Primăriei Tătărani, pentru efectuarea 

ȋnscrierilor in evidenţele contabile, responsabilul cu patrimoniul din cadrul Primăriei 

comunei Tătărani, iar secretarul general al comunei Tătărani, pentru comunicare și 

aducere la cunoștință publică prin publicitate pe site-ul Primăriei comunei Tătărani și în 

monitorul  oficial local. 

                                                                                                   I N I Ț I A T O R, 

                                                                                                        PRIMAR 

      TĂTĂRANI       

                                                                            Constantin  PĂTRU 

                   Avizat de legalitate, 

               Secretar  general comună  

                 MIHĂILĂ MIOARA 



       R O M A N I A 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA                                                       

 COMUNA  TĂTĂRANI                                                 

      P  R I M Ă R I A 

Nr.2120 din 15.03.2021 

 

 

 

R E F E R A T    
privind   conformitatea cu realitatea   pentru bunurile  care  se  modifică și  a celor  cu care 

se  completează inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al  

comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa 

 

 

                 Subsemnatele Antofie Irina-Ioana, consilier principal la compartimentul 

cadastru-mediu si Cocoșilă Bianca Georgiana, consilier superior la biroul financiar-

contabilitate, responsabili cu patrimoniul din cadrul Primăriei comunei  Tătărani, județul 

Dâmbovița, având in vedere: 

 

                 - Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei  Tătărani, judeţul Dâmboviţa,  

ȋnregistrat sub nr.14 /15.03.2021; 

           - Procesul verbal  încheiat de comisia specială de inventariere înregistrat la 

nr.2116/15.03.2021; 

                           - Prevederile art.286 alin.4),  art.287 alin.b) art.289 alin.5), alin.6) si alin.9) si 

art.607alin.4)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul  Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

   

                      
  

        Având în vedere documentațiile cadastrale  întocmite pentru bunurile  care fac obiectul 

proiectului de hotărâre mai sus menționat, constatăm conformitatea cu realitatea  a 

bunurilor  care  se  modifică, cât și  a celor  cu care se  completează inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului public al comunei Tătărani, urmând ca printr-o hotărâre a 

Consiliului local Tătărani  să se ateste  modificarea și completarea inventarului . 

  

 

 

 

 

 

                                                               ÎNTOCMIT :  

                                                                 Consilieri,  

                                                           Antofie Irina-Ioana 

                                                      Cocoșilă Bianca Georgiana                               

 

 



 

     R O M Â N I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

COMUNA TĂTĂRANI 

       P R I M A R 

Nr.2124 /15.03.2021 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE 
 Al Proiectului de hotarare privind  atestarea  modificării și completării inventarului  

bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa 

 

 

         Subsemnatul  Pătru  Constantin- Primarul comunei  Tătărani, județul 

Dâmbovița, am iniţiat acest proiect de hotărâre, calitate acordată de prevederile  art. 136 

alin.1)  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și  completările ulterioare, având ca reglementare:  
-      prevederile art.289 alin.5) , alin.6) și art.607 alin.4) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completarile 

ulterioare ; 

 - Procesul verbal  încheiat de comisia specială de inventariere înregistrat la 

nr.2116/15.03.2020; 

  - Referatul nr.2021 privind conformitatea cu realitatea întocmit de compartimentul 

cadastru-mediu în colaborare cu biroul financiar-contabilitate din cadrul Primăriei 

comunei Tătărani; 

                    

                  Având în vedere prevederile 136 alin. 8) lit.(a)  din Ordonanța de urgență a Guvernului 

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

proiectul de hotărâre, astefel  :     

          În inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tătărani, judeţul 

Dâmboviţa, însușit prin Hotărârea Consiliului local Tătărani nr.19/25.05.2001 și atestat în 

anexa nr.72 la Hotărârea Guvernului nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al 

județului Dâmbovița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul 

Dâmbovița, cu modificările și completările ulterioare,  acum la Secțiunea I  “Bunuri 

imobile” se  impune atestarea  unor modificari și completari, după cum urmează: 
 

      a)– Se abrogă  poziția  nr.44, bunul de la aceasta poziție  cumulându-se cu bunul de la 

poziția 45. 

 

      b)– Se modifică următoarele pozițiile: nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7, nr.8, nr.11, nr.12, 

nr.13, nr.14, nr.15, nr.16, nr.17, nr.18, nr.21, nr.26 și nr.45. 

 

       Modificarea acestor poziții din  inventarul bunurilor care aparțin domeniului public 

al comunei Tătărani, județul Dâmbovița este necesară ca rezultat al unor masurători 

cadastrale efectuate ulterior întocmirii Anexei 72 Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al comunei Tătărani. 



 

 

Fac precizarea ca modificarea prin diminuare/majorare, a survenit astfel: 

- poziția: nr.3- Strada Smarandestilor în Anexa Nr.72 la Hotărârea Guvernului 

nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dâmbovița, cu modificările și 

completările ulterioare, a fost înregistrată cu  lungimea de 1 km. 

  Ca urmare a efectuării măsurătorilor cadastrale și confruntarea cu evidențele Planului 

Urbanistic General al comunei, a rezultat faptul că această stradă se  întinde pe teritoriul 

a două sate, Tătărani, respectiv Căprioru, motiv pentru care s-a necesitat corectarea 

suprafeței înregistrate inițial  la poziția nr.3, cât și creearea unei noi poziții cu tronsonul 

de pe teritoriul satului Căprioru, păstrandu-se aceeași denumire- Strada Smărăndeștilor. 

 

- poziția nr.4- Drum Tatarani - deal Bulina în Anexa Nr.72 la Hotărârea Guvernului 

nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din  județul Dâmbovița, cu modificările și 

completările ulterioare, a fost înregistrat cu  lungimea de 4 km. 

   Precizez faptul că la data întocmirii Anexa Nr.72 la Hotărârea Guvernului 

nr.1350/2001 în poziția nr.4 au fost cumulate mai multe artere, iar la întocmirea 

nomenclatorului stradal a fost necesară defalcarea, redenumirea/denumirea și 

înregistrarea tuturor transoanelor ce alcătuiau această stradă, astfel: Strada Deal 

Bulina, Strada Nucilor, Strada Piscului, Strada Dudului și Strada Bradului, cu 

suprafețele aferente. 

 

- poziția nr.5- Drum valea satului Biserica  în Anexa Nr.72 la Hotărârea Guvernului 

nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din  județul Dâmbovița, cu modificările și 

completările ulterioare, a fost înregistrat cu  lungimea de 1 km, cumulâdu-se  aici încă o 

arteră, iar la întocmirea nomenclatorului stradal a fost necesară defalcarea, 

redenumirea/denumirea și înregistrarea acestora, astfel: Strada Valea Satului și Strada 

Bisericii, cu suprafețele aferente. 

 

- poziția nr.6- Drumul lui Dobre în Anexa Nr.72 la Hotărârea Guvernului nr.1350/2001 

privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiilor, 

orașelor și comunelor din  județul Dâmbovița, cu modificările și completările ulterioare, 

a fost înregistrat cu lungimea de 1 km, iar ca urmare a efectuării măsurătorilor 

cadastrale a rezultat o suprafață mai mică în intravilan, fiind necesără redenumirea 

acestuia- Strada Dobre și corectarea suprafeței inițiale. 

 

-     poziția nr.7- Drum Ruja- Dispensar uman Gheboieni în Anexa Nr.72 la Hotărârea 

Guvernului nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, 

precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din  județul Dâmbovița, cu modificările 

și completările ulterioare, a fost înregistrat cu  lungimea de 8 km. 

  Precizez faptul că la data întocmirii Anexa Nr.72 la Hotărârea Guvernului 

nr.1350/2001 în poziția nr.7 au fost cumulate mai multe artere, iar la întocmirea 

nomenclatorului stradal  a fost necesară defalcarea, redenumirea/denumirea  și 

înregistarea tuturor transoanelor ce alcătuiau această stradă, astfel: Strada Ruja, 



Strada Bisericii, Strada Salcâmilor, Strada Izvorului și  Strada Crăițelor, cu suprafețele 

aferente. 

-  poziția nr.8- Drumul Ruznacilor în Anexa Nr.72 la Hotărârea Guvernului nr.1350/2001 

privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiilor, 

orașelor și comunelor din  județul Dâmbovița, cu modificările și completările ulterioare, 

a fost înregistrat cu lungimea de 1 km, iar ca urmare a efectuării măsurătorilor 

cadastrale a rezultat o suprafață mai mică, fiind necesără redenumirea acestuia, Strada 

Ruznacilor  și corectarea suprafeței inițiale. 

-      poziția nr.10,  coloana 2  va avea următorul cuprins ” Strada Buciumet ”,  coloana 3  va 

avea următorul cuprins ” Drum pietruit situat în intravilanul satului Gheboieni, de la 

km 0+000 la km 1+215,  suprafață totală 7751  mp, număr cadastral 72115”, coloana 5 

va avea următorul cuprins ” 141,28 ”, coloana 6 va avea următorul cuprins  “Hotărârile 

Consiliului local Tătărani nr.37/2019 și nr.19/2020, Carte Funciară Nr.72115  Tătărani ” 

-      poziția nr.11- Drumul Coasta geografica Zoica în Anexa Nr.72 la Hotărârea Guvernului 

nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din  județul Dâmbovița, cu modificările și 

completările ulterioare, a fost înregistrat cu  lungimea de 5 km. 

Precizez faptul că la data întocmirii Anexa Nr.72 la Hotărârea Guvernului nr.1350/2001 

în poziția nr.4 au fost cumulate mai multe artere, iar la întocmirea nomenclatorului 

stradal a fost necesară defalcarea, redenumirea/denumirea și înregistrarea tuturor 

transoanelor ce alcătuiau această stradă, astfel: Strada Priboiu Deal,  Strada Zoica, 

Strada Justiției și Strada Nisipuri, cu suprafețele aferente. 

-   poziția nr.12- Drumul Dinculestilor în Anexa Nr.72 la Hotărârea Guvernului 

nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din  județul Dâmbovița, cu modificările și 

completările ulterioare, a fost înregistrat cu  lungimea de 0,5 km, iar ca urmare a 

efectuării măsurătorilor cadastrale a rezultat o suprafață mai mică, fiind necesără 

redenumirea acestuia, Strada Dinculeștilor și corectarea suprafeței inițiale. 

-   poziția nr.13- Drumul Săndulestilor în Anexa Nr.72 la Hotărârea Guvernului 

nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din  județul Dâmbovița, cu modificările și 

completările ulterioare, a fost înregistrat cu  lungimea de 0,5 km, iar ca urmare a 

efectuării măsurătorilor cadastrale a rezultat o suprafață mai mică, fiind necesără 

redenumirea acestuia, Strada Sănduleștilor și corectarea suprafeței inițiale. 

 

-   poziția nr.14- Drumul C.Cultural-Deal Priboiu în Anexa Nr.72 la Hotărârea 

Guvernului nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, 

precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din  județul Dâmbovița, cu modificările 

și completările ulterioare, a fost înregistrat cu  lungimea de 1 km, iar ca urmare a 

efectuării măsurătorilor cadastrale a rezultat o suprafață mai mică, fiind necesără 

redenumirea acestuia, Strada  Zoica și corectarea suprafeței inițiale. 

-      poziția nr.15- Drumul Aninoasa-Pisicesti-Opresti în Anexa Nr.72 la Hotărârea 

Guvernului nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, 

precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din  județul Dâmbovița, cu modificările 

și completările ulterioare, a fost înregistrat cu  lungimea de 6 km. 

   Precizez faptul că la data întocmirii Anexa Nr.72 la Hotărârea Guvernului 

nr.1350/2001 în poziția nr.15 au fost cumulate mai multe artere, iar la întocmirea 

nomenclatorului stradal a fost necesară defalcarea, redenumirea/denumirea și 



înregistrarea tuturor transoanelor ce alcătuiau această stradă, astfel:Strada Aninoasei 

A, Strada Oprești și Strada Pisicești, cu suprafețele aferente. 

 

-   poziția nr.16- Drumul Baicilor în Anexa Nr.72 la Hotărârea Guvernului nr.1350/2001 

privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiilor, 

orașelor și comunelor din  județul Dâmbovița, cu modificările și completările ulterioare, 

a fost înregistrat cu lungimea de 0,5 km, iar ca urmare a efectuării măsurătorilor 

cadastrale a rezultat o suprafață mai mică, fiind necesără redenumirea acestuia, Strada  

Baicilor și corectarea suprafeței inițiale. 

 

-   poziția nr.17- Drumul Gegilor în Anexa Nr.72 la Hotărârea Guvernului nr.1350/2001 

privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiilor, 

orașelor și comunelor din  județul Dâmbovița, cu modificările și completările ulterioare, 

a fost înregistrat cu lungimea de 0,5 km, iar ca urmare a efectuării măsurătorilor 

cadastrale a rezultat o suprafață mai mică, fiind necesără redenumirea acestuia, Strada  

Gegilor și corectarea suprafeței inițiale. 
 

-   poziția nr.18- Drumul  Bisericii în Anexa Nr.72 la Hotărârea Guvernului nr.1350/2001 

privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiilor, 

orașelor și comunelor din  județul Dâmbovița, cu modificările și completările ulterioare, 

a fost înregistrat cu lungimea de 0,5 km, iar ca urmare a efectuării măsurătorilor 

cadastrale a rezultat o suprafață mai mică, fiind necesără redenumirea acestuia, Strada  

Bisericii și corectarea suprafeței inițiale. 

 

-   poziția nr.21- Drumul valea Ursului în Anexa Nr.72 la Hotărârea Guvernului 

nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dâmbovița, cu modificările și 

completările ulterioare, a fost înregistrat cu lungimea de 0,5 km, iar ca urmare a 

efectuării măsurătorilor cadastrale a rezultat o suprafață mai mică, fiind necesără 

redenumirea acestuia, Strada Valea Ursului și corectarea suprafeței inițiale. 

 

-   poziția nr.26- Drumul Baltacioaia în Anexa Nr.72 la Hotărârea Guvernului 

nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din  județul Dâmbovița, cu modificările și 

completările ulterioare, a fost înregistrat cu lungimea de 4 km, iar ca urmare a 

efectuării măsurătorilor cadastrale a rezultat o suprafață mai mică în intravilan, fiind 

necesără redenumirea acestuia, Strada Băltăcioaia și corectarea suprafeței inițiale. 

-  la poziția nr.45, se impue modificarea și completarea, după cum urmează: coloana 2  

va avea următorul cuprins ” Cămin cultural Căprioru”,  coloana 3 va avea următorul 

cuprins “ Imobil situat în sat Căprioru, strada principală, nr.112, constituit din  teren 

categorie de folosință curți-construcții în suprafață de = 660 mp, număr cadastral 71452, 

vecinătăți: N=proprietate particulară; E= proprietăți particulare; S= grădinița 

Căprioru, V= DJ 702 B și  C1- Cămin cultural, construcție în  suprafață  construită  la 

sol = 367 mp, suprafață desfașurată = 400 mp, P+1, cărămidă, tablă, P = 2 camere, hol, 1 

sală, cameră tehnică, etaj 1  = hol, 4 camere,  număr cadastral 71452-C1”,  coloana 5 va 

avea următorul cuprins: ” 468,74 ”, coloana 6 va avea următorul cuprins  “Carte 

Funciară nr.71452 Tătărani”. 



 

 

c)– după poziția 107 se introduc  33 de noi pozitii,  pozițiile 108- 140, potrivit anexei  care 

face parte integrantă la  proiectul de  hotărâre.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

       Completarea inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei  Tătărani,  

judetul Dâmbovița, survine  ca  urmare a unor omisiuni la data întocmirii Anexei 72 - 

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tătărani. 

          De asemenea ținând cont de  evidențele  Planului Urbanistic General al comunei și 

subliniind faptul că prin Hotărârea Consiliului local Tătărani Nr.37/28.10.2019 a fost 

aprobat nomenclatorul stradal la nivelul comunei Tătărani, prilej cu care au fost 

identificate un număr mare de străzi care nu au fost înregistrate inițial în  inventarul 

bunurilor și acum se impune completarea inventarul bunurilor care aparțin domeniului 

public al comunei  Tătărani cu un număr de 33 de străzi.  

 

     Tot ca urmarea efectuării nomenclatorului stradal s-a constatat că la data întocmirii 

Anexei 72 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tătărani, în  

anumite artere principale, cum ar fi: Drum Tatarani deal- Bulina, Drum valea satului 

Biserica, Drum Ruja-Dispensar uman Gheboieni, Drum Aninoasa-Pisicesti-Opresti,  au fost 

fost cuprinse și artere mici și străduțe. 

   Ținând cont de acest lucru în nomenclatorul stradal aceste străzi au primit denumiri, s-au 

efectuat masurători cadastrale din care au rezultat suprafețele aferente fiecărei artere/ 

străduțe.  

      Inventarul bunurilor modificat și completat se constituie anexă la Statutul comunei 

Tătărani, județul Dâmbovița, statut ce se publică pe pagina de internet a Primăriei comunei 

Tătărani într-o secțiune  special dedicată acestuia. 

      Menționez faptul ca bunurile vizate de proiect nu au fost declarate prin lege de uz sau de 

interes public național, nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate 

privată sau de  restituire, depuse în  temeiul actelor normative cu caracter special privind 

fondul funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în 

mod abuziv de statul roman în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, nu sunt grevate 

de sarcini. 

      Ținând cont de cele prezentate mai sus,  este necesar  să se propună Consiliului local 

Tătărani adoptarea unei hotărâri privind atestarea modificării și completării inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa, în 

conformitate cu  prevederile  Proiectului de hotărâre inițiat în acest sens. 

 

 

 

                                                  P R I M A R 

                                        PĂTRU  CONSTANTIN 



     R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

 SECRETAR GENERAL 

  Nr.2127/15.03.2021 

 

 

                                          RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind atestarea  modificării și completării inventarului  bunurilor 

care aparţin domeniului public al comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa 

 

 

 

       Subsemnata Mihăilă Mioara, secretarul general al comunei Tătărani, județul 

Dâmbovița; 

            Având în vedere : 

          -   Proiectul de hotărâre  Nr.14/15.03.2021 iniţiat de Primarul comunei  Tătărani, 

judeţul Dâmboviţa,  

           - Referatul nr.2120/15.03.2021 privind conformitatea cu realitatea întocmit de 

compartimentul cadastru-mediu în colaborare cu biroul financiar-contabilitate din 

cadrul Primăriei comunei Tătărani; 

      - Anexa Nr.72 la Hotărârea Guvernului nr.1350/2001 privind atestarea domeniului 

public al județului Dâmbovița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din  

județul Dâmbovița, cu modificările și completările ulterioare; 

        - Procesul-verbal încheiat de comisia specială de inventariere înregistrat la 

nr.6189/28.08.2020; 

                      - Prevederile art.289 alin.2), alin.5),alin.6) si art.607alin.4)  din Ordonanţa de Urgenţă 

a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul  administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare;   

                 - Prevederile art.41 alin.5) din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, 

republicată,  cu modificarile si completarile ulterioare ; 

  - Declarația secretarului general al comunei Tătărani, județul Dâmbovița, înregistrată 
la nr.6472/08.09.2020;    

          -  Prevederile art.129 alin.1), alin.2) lit.”c”, art.136 alin.1), art.139 alin.1), alin.3) lit.”g”, 

art.140 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) și art.200 din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului 

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

 

         Se inpune atestarea  inventarului  bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 

Tătărani, judeţul Dâmboviţa, cu privire la  abrogarea și  modificarea unor poziții existente, 

cât și completarea cu poziții noi și este necesar  să se  supună spre aprobare Consiliului local 

Tătărani  adoptarea unei hotărâri în acest sens. 

 

 

                                                      
SECRETAR  GENERAL  COMUNĂ 

MIHĂILĂ MIOARA 

 

 


