
          R O M ÂN I A 

   JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

    COMUNA TĂTĂRANI  

     CONSILIUL LOCAL   

 

 

 

                                                               H O T Ă  R Â R E 

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală  a comunei  Tătărani, județul Dâmbovița 

pentru perioada 2021-2030 

 

 

 

      Consiliul local al comunei al comunei comunei  Tătărani, județul Dâmbovița întrunit în 

ședință ordinară în data de  31.08.2021 

 

     Având în vedere:  

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

nr.36/21.07.2021; 

         -  Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre întocmit de primarul comunei, înregistrat la 

nr.7339/21.07.2021; 

        - Prevederile Hotărârii Guvernului nr.877/2018 privind adoptarea Strategiei naționale pentru 

dezvolarea durabilă a României 2030; 

        - Referatul de întocmit de responsabil cu achizițiile publice din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Tătărani, înregistrat la nr.7321/21.07.2021, asupra necesității promovării 

proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală  a comunei  Tătărani, 

județul Dâmbovița pentru perioada 2021-2030; 

        - Raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei Tătărani, înregistrat la 

nr.7344/21.07.2021 ; 

        - Prevederile  Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică*), 

        - Prevederile art.11 alin.4) Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, republicată, 

         - Avizele consultative ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Tătărani, județul 

Dâmbovița; 

              În temeiul, art. 129 alin.1), alin. 2) lit. “b” si alin. 4)  lit.“e” ,art.139 alin.1) , art.140 alin.1), 

art.196 alin.1) lit.”a” și 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 Ș T E: 
 

          Art.l.- Se aprobă Strategia de dezvoltare locală  a comunei  Tătărani, județul Dâmbovița 

pentru    perioada 2021-2030, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

          Art.2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către  primarul comunei Tătărani, prin  

biroul/compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tătărani.    



   

         Art.3.– Prezenta hotărîre va fi comunicată prin grija secretarului general al comunei 

Tătărani, Instituției Prefectului-județul Dâmbovița, Primarului comunei Tătărani, biroului și 

compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și va fi adusă la cunoștință 

publică prin afișare pe pagina de internet wwwprimariatatarani.ro și în Monitorul  Oficial Local, 

subeticheta”Hotărârile autorității deliberative”. 

 

 

 

 

 

TĂTĂRANI                                                           PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ 

Nr.39                                                                                     ANTOFIE  ION                                              

Data-31.08.2021 

 

 

 

 

 

                             Contrasemnează pentru legalitate, 

                                Secretar general comună 

                                     MIHĂILĂ  MIOARA 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu  15 voturi „pentru”,0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „abținere”. 

Nr. consilieri în funcție:  15  
Nr. consilieri prezenți:    15 

Nr. consilieri absenți:     -    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        R O M Â N I A 

   JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

    COMUNA TATARANI  

         P R I M A R 

 

P R O I E C T   DE     H O T ĂR Â R E 

Nr.36/21.07.2021 

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală  a comunei  Tătărani, județul Dâmbovița 

pentru perioada 2021-2030 

              

 

 Primarul comunei al comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 

Având în vedere:  

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr.877/2018 privind adoptarea Strategiei naționale pentru 

dezvolarea durabilă a României 2030; 

- Referatul de specialitate întocmit de responsabil cu achizițiile publice din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Tătărani, înregistrat la nr.7321./21.07.2021,  asupra necesității 

promovării proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală  a comunei  

Tătărani, județul Dâmbovița pentru perioada 2021-2030; 

- Prevederile  Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică*), 

- Prevederile art.11 alin.4) Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, republicată, 

  În temeiul, art. 129 alin.1), alin. 2) lit. “b” si alin. 4)  lit.“e” , art.136 alin.1), art.139 alin.1) , 

art.140 alin.1), art.196 alin.1) lit.”a” și 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 Ș T E: 
 

         Art.l.- Se aprobă Strategia de dezvoltare locală  a comunei  Tătărani, județul Dâmbovița 

pentru perioada 2021-2030, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

        Art.2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către  primarul comunei Tătărani, prin 

biroul/compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tătărani.    

   

    Art.3.– Prezenta hotărîre va fi comunicată prin grija secretarului general al comunei Tătărani, 

Instituției Prefectului-județul Dâmbovița, Primarului comunei Tătărani, biroului și 

compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și va fi adusă la cunoștință 

publică prin afișare pe pagina de internet wwwprimariatatarani.ro și în Monitorul  Oficial Local, 

subeticheta”Hotărârile autorității deliberative”. 

                                                                   

TĂTĂRANI                                                                                      I N I Ț I A T O R, 

                                                                                                                 P R I M A R 

                                                                                                      PĂTRU  CONSTANTIN 

                       Avizat pentru legalitate, 

                SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

                              MIHĂILĂ MIOARA 

                             



 

         R O M A N I A 

   JUDETUL DAMBOVITA 

    COMUNA TATARANI  

         P R I M A R  

    Nr.7339 /21.07.2021 

 

 

                                                     REFERAT  DE APROBARE 

al proiectului de hotărâre  privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală  a comunei  

Tătărani, județul Dâmbovița pentru perioada 2021-2030 

              

 

     Primarul comunei al comunei Tătărani, județul Dâmbovița ; 

       

      Orice comunitate urbană modernă trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în 

ceea ce priveste dezvoltarea  sa viitoare. 

       Conform art. 129 alin. 4)  lit.“e” din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Consiliul Local aprobă strategiile 

privind  dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale. 

       Procesul de planificare strategică a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a 

comunităţii pe o perioadă de 9 ani. 

       Principiile care au stat la baza procesului de planificare strategică au fost implicarea 

comunităţii, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea demersului. 

         Scopul strategiei este acela de realizare a unei abordări unitare şi multi sectoriale, pentru 

îmbunătăţirea sistemelor locale de planificare şi dezvoltare, de atragere a investiţiilor, de sprijinire 

a mediului economic şi turistic, rezvoltarea resurelor umane, în vederea creşterii bunăstării şi 

calităţii vieţii. 

         Ținând cont de: 

   - Prevederile Hotărârii Guvernului nr.877/2018 privind adoptarea Strategiei naționale pentru 

dezvolarea durabilă a României 2030; 

      - Referatul de specialitate întocmit de responsabil cu achizițiile publice din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Tătărani, înregistrat la nr.7321./21.07.2021,  asupra necesității 

promovării proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală  a comunei  

Tătărani, județul Dâmbovița pentru perioada 2021-2030; 

      - Prevederile  Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică*), 

      - Prevederile art.11 alin.4) Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, republicată, 

 am considerat  necesară promovarea   proiectului de hotărâre cu privire la  aprobarea Strategiei de 

dezvoltare locală  a comunei  Tătărani, județul Dâmbovița pentru perioada 2021-2030 , proiect  

care să fie  supus spre dezbatere și adopte Consiliului local Tătărani. 

 

 

 

                                                        P R I M A R, 

                                                PATRU CONSTANTIN 

 



       ROMANIA 

JUDETUL  DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

       P R I M A R 

Nr.7344 /21.07.2021 

 

 

    RAPORT   DE  SPECILAITATE 
la  Proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală  a comunei  

Tătărani, județul Dâmbovița pentru perioada 2021-2030 

 

 
           Mihăilă Mioara, secretarul general al comunei Tătărani, județul Dâmbovița, având în vedere : 

 

- Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, inregistrat sub  

Nr.36/21.07.2021; 

- Raportul de aprobare Nr.7339/21.07.2021 întocmit de primarul comunei Tătărani, județul 

Dâmbovița;  

Ținând cont de: 

   - Prevederile Hotărârii Guvernului nr.877/2018 privind adoptarea Strategiei naționale pentru 

dezvolarea durabilă a României 2030; 

     - Referatul de specialitate întocmit de responsabil cu achizițiile publice din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Tătărani, înregistrat la nr.7321./21.07.2021,  asupra necesității 

promovării proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală  a comunei  

Tătărani, județul Dâmbovița pentru perioada 2021-2030; 

     - Prevederile  Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică*), 

     - Prevederile art.11 alin.4) Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, republicată, 

    Prevederile art. 129 alin.1), alin. 2) lit. “b” si alin. 4)  lit.“e” , art.136 alin.1), art.139 alin.1) , 

art.140 alin.1), art.196 alin.1) lit.”a” și art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
     Ca  urmare a celor mai sus  prezentate  se impune  supunerea spre dezbatere si  aprobare 

Consiliului local Tatarani a Proiectului de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare 

locală  a comunei  Tătărani, județul Dâmbovița pentru perioada 2021-2030, proiectul de 

hotărâre respectand legislatia în vigoare. 

 

 

 

                           SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

                MIHĂILĂ MIOARA



  

 

 

       ROMANIA 

JUDETUL  DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

       P R I M A R 

Nr.7321 /21.07.2021 

 

 

 

    REFERAT   DE  SPECILAITATE 

privind  necesitatea aprobării Strategiei de dezvoltare locală  a comunei  

Tătărani, județul Dâmbovița pentru perioada 2021-2030 

 

 

 

 

 

      Subsemnata Cocoșilă Bianca- Georgiana – consilier superior  la biroul 

financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Tătărani, județul Dâmbovița, responsabil cu achizițiile publice,  vă 

aduc la cunoștinața că firma  contractanta a  finalizat lucrarea – Strategia 

de dezvoltare locală  a comunei  Tătărani, județul Dâmbovița pentru 

perioada 2021-2030, motiv pentru care se impune  derularea procedurii 

prevăzută de lege pentru supunerea spre  aprobarea  Consiliului local 

Tătărani a acestei strategii. 

 
 

 

Consilier superior 

 

Cocoșilă Bianca- Georgiana 
 

 


