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       R O M Â N I  A 

JUDETUL  DÂMBOVIȚA 

COMUNA   TĂTĂRANI 

 CONSILIUL  LOCAL 

 

H O T Ă R Ȃ R E 
Privind  renunțarea la calitatea de membru asociat al comunei Tătărani prin Consiliul local Tătărani 

în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Dâmboviței” 

 
 

        Consiliul local al Tătărani, județul Dâmbovița, convocat  în sedinta ordinară  convocată de în 

data  de  31.08.2021;  

         Având în vedere : 

       - Proiectul de hotarare  nr.40/25.08.2021 inițiat de Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

       - Referatul de aprobare  nr.8408/25.08.2021 intocmit de  Primarul  Tătărani, județul Dâmbovița, 

       - Raportul  de specialitate Nr.8410/25.08.2021, intocmit de secretarul general al comunei Tătărani, 

județul Dâmbovița; 

     -Adresa nr.19116/05.08.2021 transmisă de către Consiliul Județean Dâmbovița prin care solicită 

consiliului local adoptarea unei hotărâri privind renunțarea la calitatea de membru asociat al comunei 

Tătărani prin Consiliul local Tătărani în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Dâmboviței” ; 

    - Prevederile H.G nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului cadru al 

asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, modificată și 

completată; 

    -  Prevederile O.G nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată; 

    - Prevederile art.VI Componența asociației lit.B alin.2 pct.b) din Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară “Valea Dâmboviței” ; 

    -   Prevederile  Hotărârii Consiliului Local Tătărani, județul Dâmbovița Nr.54/18.12.2007 privind 

asocierea comunei Tătărani, județul Dâmbovița, prin Consiliul Local Tătărani, cu județul Dâmbovița, 

comuna Voinești, comuna Bărbulețu, comuna Cândești, comuna Malu cu Flori, comuna Mănești, comuna 

Pietrari, comuna Pucheni, comuna Râu Alb, comuna Văleni  Dâmbovița în vederea constituirii  Asociatiei 

de dezvoltare intercomunitară “Valea  Dambovitei “; 

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

Dâmbovița,         

      În temeiul art.129 alin.2) lit.”e”, alin.9) lit.”c”, art.139 alin.1), alin.3) lit.f), art.140 alin.1) și art.196 

alin.1) lit.a) 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.1. – Se renunță la calitatea de membru asociat al comunei Tătărani prin Consiliul local 

Tătărani în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Dâmboviței”. 

 

     Art.2.- La data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Local Tătărani, Nr.54/18.12.2007 

privind asocierea comunei Tătărani, județul Dâmbovița, prin Consiliul   Local  Tătărani, cu județul 

Dâmbovița, comuna Voinești, comuna Bărbulețu, comuna Cândești, comuna Malu cu Flori, comuna 

Mănești, comuna Pietrari, comuna Pucheni, comuna Râu Alb, comuna Văleni  Dâmbovița în vederea 

constituirii  Asociatiei de dezvoltare intercomunitară “Valea  Dambovitei “, își pierde aplicabilitatea. 
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     Art.3.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani, persoanele 

responsabile cu evidența patrimoniul din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Tătărani și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Dâmboviței”. . 

  Art.4- Prezenta hotărâre se comunică prin grija Secretarului general al comunei Tătărani   

Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, 

Primarului comunei Tătărani, persoanelor responsabile cu evidența patrimoniul din cadrul  

aparatului de specialitate al Primarului comunei Tătărani, Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară “Valea Dâmboviței” și se aduce la cunoștință publică prin afișare pe pagina de 

internet wwwprimariatatarani.ro și în Monitorul  Oficial Local, subeticheta”Hotărârile autorității 

deliberative”. 

 

 

 

 

     

TATARANI                                                                               PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ 

Nr.42                                                                                                     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:       
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       R O M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

        P R I M A R 

 

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

Nr.40/25.08.2021 
Privind  renunțarea la calitatea de membru asociat al comunei Tătărani prin Consiliul local Tătărani 

în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Dâmboviței” 

 

 

      Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita  ; 

      Avand in vedere : 

    -Adresa nr.19116/05.08.2021 transmisă de către Consiliul Județean Dâmbovița prin care solicită 

consiliului local adoptarea unei hotărâri privind renunțarea la calitatea de membru asociat al comunei 

Tătărani prin Consiliul local Tătărani în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Dâmboviței” ; 

    - Prevederile H.G nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului cadru al 

asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, modificată și 

completată; 

    -  Prevederile O.G nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată; 

    - Prevederile art.VI Componența asociației lit.B alin.2 pct.b) din Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară “Valea Dâmboviței” ; 

    - Prevederile  Hotărârii Consiliului Local Tătărani, județul Dâmbovița Nr.54/18.12.2007 privind 

asocierea comunei Tătărani, județul Dâmbovița, prin Consiliul Local Tătărani, cu județul Dâmbovița, 

comuna Voinești, comuna Bărbulețu, comuna Cândești, comuna Malu cu Flori, comuna Mănești, comuna 

Pietrari, comuna Pucheni, comuna Râu Alb, comuna Văleni  Dâmbovița în vederea constituirii  Asociatiei 

de dezvoltare intercomunitară “Valea  Dambovitei “; 

      În temeiul art.129 alin.2) lit.”e”, alin.9) lit.”c”, art.139 alin.1), alin.3) lit.f), art.140 alin.1) și art.196 

alin.1) lit.a) 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.1. – Se renunță la calitatea de membru asociat al comunei Tătărani prin Consiliul local 

Tătărani în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Dâmboviței”. 

 

     Art.2.- La data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Local Tătărani Nr.54/18.12.2007 

privind asocierea comunei Tătărani, județul Dâmbovița, prin Consiliul   Local  Tătărani, cu județul 

Dâmbovița, comuna Voinești, comuna Bărbulețu, comuna Cândești, comuna Malu cu Flori, comuna 

Mănești, comuna Pietrari, comuna Pucheni, comuna Râu Alb, comuna Văleni  Dâmbovița în vederea 

constituirii  Asociatiei de dezvoltare intercomunitară “Valea  Dambovitei “, își pierde aplicabilitatea. 

 

 

     Art.3.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani, persoanele 

responsabile cu evidența patrimoniul din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Tătărani și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Dâmboviței”. . 
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  Art.4- Prezenta hotărâre se comunică prin grija Secretarului general al comunei Tătărani   

Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, 

Primarului comunei Tătărani, persoanelor responsabile cu evidența patrimoniul din cadrul  

aparatului de specialitate al Primarului comunei Tătărani, Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară “Valea Dâmboviței” și se aduce la cunoștință publică prin afișare pe pagina de 

internet wwwprimariatatarani.ro și în Monitorul  Oficial Local, subeticheta”Hotărârile autorității 

deliberative”. 

 

 

 

 

 

                                                                                             I N I Ț I A T O R , 

TĂTĂRANI                                                                                P R I M A R   

                                                                                          PĂTRU CONSTANTIN 

 

 

 

 

 

 

           Avizat pentru legalitate, 

         Secretar general comună 

           MIHĂILĂ MIOARA 
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       R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TATARANI 

        P R I M A R          

 Nr.8408/25.08.2021 

 

                                                  REFERAT    DE  APROBARE 
Al Proiectului de hotărâre privind  renunțarea la calitatea de membru asociat al comunei Tătărani 

prin Consiliul local Tătărani în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Dâmboviței” 

 

 
           Subsemnatul  Patru Constantin  -  Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita,  ținând cont de : 

 

        

     -Adresa nr.19116/05.08.2021 transmisă de către Consiliul Județean Dâmbovița prin care solicită 

consiliului local adoptarea unei hotărâri privind renunțarea la calitatea de membru asociat al comunei 

Tătărani prin Consiliul local Tătărani în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Dâmboviței” ; 

    - Prevederile art.VI Componența asociației lit.B alin.2 pct.b) din Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară “Valea Dâmboviței” ; 

 

      Prin  Hotărârea Consiliului Local Tătărani, județul Dâmbovița Nr.54/18.12.2007 s-a aprobat asocierea 

comunei Tătărani, județul Dâmbovița, prin Consiliul Local Tătărani, cu județul Dâmbovița, comuna 

Voinești, comuna Bărbulețu, comuna Cândești, comuna Malu cu Flori, comuna Mănești, comuna Pietrari, 

comuna Pucheni, comuna Râu Alb, comuna Văleni  Dâmbovița în vederea constituirii  Asociatiei de 

dezvoltare intercomunitară “Valea  Dambovitei “. 

      Scopul Asociatei a fost realizarea în comun a unorproiecte de dezvoltare de interes zonal și regional și 

furnizarea în comun a unor servicii publice locale de calitate și eficiente, iar misiunea Asociației era 

stimularea și sprijinirea creșterii prosperității zonei și a binăstarii cetățenilor  acesteia. 

    Ținând cont că Asociația  nu și-a îndeplinit obiectinele avute la înființare, nu se justifică păstrarea 

calității de membru asociat al comunei Tătărani prin Consiliul local Tătărani. 

     Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Dâmboviței” prevede la art.VI Componența 

asociației lit.B alin.2 pct.b) “ renunțarea la calitatea de membru, orice membru al Asociației  se poate 

retrage oricând, pe baza Hotărârii Consiliului Local, cu condiția să comunice decizia în scris în Consiliul de 

Administrației, fără a solicita șă i se returneze contribuțiile sau alte pretenții materiale  sau bănești”  

      Având în vedere  aspectele prezentate, propun  spre  analiză și aprobare  proiectul de hotarare  

privind renunțarea la calitatea de membru asociat al comunei Tătărani prin Consiliul local Tătărani 

în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Dâmboviței”. 

 

 

 

TĂTĂRANI                                                                                P R I M A R   

                                                                                       PĂTRU CONSTANTIN 
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       R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TATARANI 

 SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

 Nr.8410 /25.08.2021 

 

                                                  RAPORT    DE  SPECIALITATE 
al Proiectului de hotărâre privind  renunțarea la calitatea de membru asociat al comunei Tătărani 

prin Consiliul local Tătărani în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Dâmboviței” 

 

 

           Subsemnata Mihăilă Mioara – Secretar General  Comună al  comunei Tatarani, judetul Dambovita  

analizând : 

 

       - Proiectul de hotarare  nr.40/25.08.2021 inițiat de Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

     -Adresa nr.19116/05.08.2021 transmisă de către Consiliul Județean Dâmbovița prin care solicită 

consiliului local adoptarea unei hotărâri privind renunțarea la calitatea de membru asociat al comunei 

Tătărani prin Consiliul local Tătărani în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Dâmboviței” ; 

    - Prevederile H.G nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului cadru al 

asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, modificată și 

completată; 

    -  Prevederile O.G nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată; 

    - Prevederile art.VI Componența asociației lit.B alin.2 pct.b) din Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară “Valea Dâmboviței” ; 

       Având în vedere faptul că: 

      Prin  Hotărârea Consiliului Local Tătărani, județul Dâmbovița Nr.54/18.12.2007 s-a aprobat asocierea 

comunei Tătărani, județul Dâmbovița, prin Consiliul Local Tătărani, cu județul Dâmbovița, comuna 

Voinești, comuna Bărbulețu, comuna Cândești, comuna Malu cu Flori, comuna Mănești, comuna Pietrari, 

comuna Pucheni, comuna Râu Alb, comuna Văleni  Dâmbovița în vederea constituirii  Asociatiei de 

dezvoltare intercomunitară “Valea  Dambovitei “. 

      Scopul Asociatei a fost realizarea în comun a unorproiecte de dezvoltare de interes zonal și regional și 

furnizarea în comun a unor servicii publice locale de calitate și eficiente, iar misiunea Asociației era 

stimularea și sprijinirea creșterii prosperității zonei și a binăstarii cetățenilor  acesteia. 

    Ținând cont că Asociația  nu și-a îndeplinit obiectinele avute la înființare, nu se justifică păstrarea 

calității de membru asociat al comunei Tătărani prin Consiliul local Tătărani. 

     Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Dâmboviței” prevede la art.VI Componența 

asociației lit.B alin.2 pct.b) “ renunțarea la calitatea de membru, orice membru al Asociației  se poate 

retrage oricând, pe baza Hotărârii Consiliului Local, cu condiția să comunice decizia în scris în Consiliul de 

Administrației, fără a solicita șă i se returneze contribuțiile sau alte pretenții materiale  sau bănești”  

      Având în vedere  aspectele prezentate, propun  spre  analiză și aprobare  proiectul de hotarare  

privind renunțarea la calitatea de membru asociat al comunei Tătărani prin Consiliul local Tătărani 

în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Dâmboviței”. 

 

 

 

Secretar General  Comună  

Mihăilă Mioara  


