
 

 

                                                                                                      
          ROMÂNIA 

JUDEŢUL  DÂMBOVIȚA  

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI   TĂTĂRANI 

 

H O T Ă R Â R E 

Privind aprobarea  propuneii schimbării destinației imobilului, în vederea demolării  

construcției- C3 magazie din lemn, în suprafață de 46 mp din incinta Școlii Gimnaziale 

Căprioru și edificarea unei  alte Anexe cu aceeași destinație 

 

      Consiliul local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița, convocat  în ședință odinară în  

data de 31.08. 2021 

     Având în vedere : 

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

la nr.41/27.08.2021; 

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

la nr.8510 /27.08.2021; 

-  Adresa cu nr. 31.774/19.08.2021 transmisă de Ministerul Educației; 

 - Hotărârea nr.48/27.08.2021 a Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Tătărani  

privind acordul pentru schimbarea destinației în vederea demolării corpului de clădire C3- 

magazie din lemn, în suprafață de 46 mp și edificării unei  alte Anexe cu aceeași destinație.  

- 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; 

  - Extrasul de CF pentru informare eliberat de OCPI Dâmbovița; 

-  Prevederile art.112 alin.(6) și alin.(6 ^1) din Legea nr.1/05.01.201, Legea educației naționale, 

actualizată; 

 - Prevederile art.7 și art.9 din Ordinul nr.5819/2016 privind aprobarea procedurii de 

elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și 

unităților de învațământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării 

acestuia; 

  - Raportul  de specialitate Nr.8514/27.08.2021, întocmit de secretarul general al comunei 

Tătărani, județul Dâmbovița; 

  - Hotărârea Consiliului local al comunei Tătărani nr. 25/20.05.2021 privind aprobarea 

demolarii imobilului constructie- Anexă din lemn  din incinta  Școlii Gimnaziale Căprioru, 

comuna Tătărani, județul Dâmbovița, bun  identificat  la poziția nr. 81, cod de clasificare 1.6.2 

din Anexa nr.72 –Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Tătărani. 

-  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița; 

  În temeiul, art.129 alin.1), alin.2) lit.”c”, art.139 alin.3) lit.”g”, 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 aprobă propunerea schimbării destinației imobilului, în vederea demolării  

construcției- C3 magazie din lemn, în suprafață de 46 mp din incinta Școlii Gimnaziale 

Căprioru  și edificarea unei  alte Anexe cu aceeași destinație. 

 

      Art. 2. –Începând cu data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului local al 

comunei Tătărani nr. 25/20.05.2021 privind aprobarea demolarii imobilului constructie- 

Anexă din lemn  din incinta  Școlii Gimnaziale Căprioru, comuna Tătărani, județul 

Dâmbovița, bun  identificat  la poziția nr. 81, cod de clasificare 1.6.2 din Anexa nr.72 –

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Tătărani. 

 



    

 

    

 

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

biroul financiar-contabilitate, cât compartiemntele urbanism și cadastru- mediu din cadrul 

Primăriei comunei Tătărani. 

          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, biroului financiar-contabilitate, compartiemntelor 

urbanism și cadastru- mediu și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul 

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

adresa wwwprimarietatarani.ro 

 

 

 

 

TĂTĂRANI     

Nr. 43                                                                           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

Data –31.08.2021                                                                       ANTOFIE  ION 

  

 

 

 

 

                                                              

                        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 

JUDEŢUL  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.41/27.08.2021 

Privind aprobarea  propuneii schimbării destinației imobilului, în vederea demolării  

construcției- C3 magazie din lemn, în suprafață de 46 mp din incinta Școlii Gimnaziale 

Căprioru și edificarea unei  alte Anexe cu aceeași destinație 

 

      Primarul  comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

      Având în vedere ; 

 -   Adresa cu nr. 31.774/19.08.2021 transmisă de Ministerul Educației; 

-  Hotărârea nr.48/27.08.2021 a Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Tătărani  

privind acordul pentru schimbarea destinației în vederea demolării corpului de clădire C3- 

magazie din lemn, în suprafață de 46 mp și edificării unei  alte Anexe cu aceeași destinație. 

-   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; 

 -  Extrasul de CF pentru informare eliberat de OCPI Dâmbovița; 

-  Prevederile art.112 alin.(6) și alin.(6 ^1) din Legea nr.1/05.01.201, Legea educației naționale, 

actualizată; 

   - Prevederile art.7 și art.9 din Ordinul nr.5819/2016 privind aprobarea procedurii de 

elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și 

unităților de învațământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării  

acestuia;  

 - Hotărârea Consiliului local al comunei Tătărani nr.25/20.05.2021 privind aprobarea 

demolarii imobilului constructie- Anexă din lemn  din incinta  Școlii Gimnaziale Căprioru, 

comuna Tătărani, județul Dâmbovița, bun  identificat  la poziția nr. 81, cod de clasificare 1.6.2 

din Anexa nr.72 –Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Tătărani. 

       În temeiul, art.129 alin.1), alin.2) lit.”c”, art.136 alin.1), art.139 alin.3) lit.”g”, 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 aprobă propunerea schimbării destinației imobilului, în vederea demolării  

construcției- C3 magazie din lemn, în suprafață de 46 mp din incinta Școlii Gimnaziale 

Căprioru  și edificarea unei  alte Anexe cu aceeași destinație. 

      Art. 2. –Începând cu data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului local al 

comunei Tătărani nr. 25/20.05.2021 privind aprobarea demolarii imobilului constructie- 

Anexă din lemn  din incinta Școlii Gimnaziale Căprioru, comuna Tătărani, județul 

Dâmbovița, bun  identificat  la poziția nr. 81, cod de clasificare 1.6.2 din Anexa nr.72 –

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Tătărani. 

 

    

 

    

 

   

 



 

 

 

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

biroul financiar-contabilitate, cât compartiemntele urbanism și cadastru- mediu din cadrul 

Primăriei comunei Tătărani. 

          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, biroului financiar-contabilitate, compartiemntelor 

urbanism și cadastru- mediu și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul 

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

adresa wwwprimarietatarani.ro 

 

 

 

 

 
 

 TATARANI                                                                    I NI T I A T O R, 

                                                                                                         P R I M A R  

                                                                                                 PATRU CONSTANTIN 

 

 

 

 

 

                                       

                       Avizează pentru legalitate, 

                SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

                            MIHĂILĂ MIOARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          ROMÂNIA 

JUDEŢUL  DÂMBOVIÂA  

COMUNA   TĂTĂ RANI 

         P R I M A R 

   Nr.8510/27.08.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

 Al Proiectului de hotărâre privind  aprobarea  propuneii schimbării destinației imobilului, 

în vederea demolării  construcției- C3 magazie din lemn, în suprafață de 46 mp din incinta 

Școlii Gimnaziale Căprioru și edificarea unei  alte Anexe cu aceeași destinație 

 

 

   Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, având în vedere: 

 

 

 

-   Adresa cu nr. 31.774/19.08.2021 transmisă de Ministerul Educației; 

-  Hotărârea nr.48/27.08.2021 a Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Tătărani  

privind acordul pentru schimbarea destinației în vederea demolării corpului de clădire C3- 

magazie din lemn, în suprafață de 46 mp și edificării unei  alte Anexe cu aceeași destinație. 

-   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; 

 -  Extrasul de CF pentru informare eliberat de OCPI Dâmbovița; 

-  Prevederile art.112 alin.(6) și alin.(6 ^1) din Legea nr.1/05.01.201, Legea educației naționale, 

actualizată; 

   - Prevederile art.7 și art.9 din Ordinul nr.5819/2016 privind aprobarea procedurii de 

elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și 

unităților de învațământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării  

acestuia;  

 - Hotărârea Consiliului local al comunei Tătărani nr.25/20.05.2021 privind aprobarea 

demolarii imobilului constructie- Anexă din lemn  din incinta  Școlii Gimnaziale Căprioru, 

comuna Tătărani, județul Dâmbovița, bun  identificat  la poziția nr. 81, cod de clasificare 1.6.2 

din Anexa nr.72 –Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Tătărani. 
 

 Ținând cont de prevederile prevederile art.7 și art.9 din Ordinul nr.5819/2016 privind 

aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei 

materiale a instituțiilor și unităților de învațământ preuniversitar de stat, precum și condițiile 

necesare acordării acestuia și având în vedere precizările  făcute de Ministerul Educației prin 

adresele nr.30.921/23.07.2021 și  31.774/19.08.2021 s-a impus promovarea proiectului de 

hotărâre  cu privire la aprobarea  propuneii schimbării destinației imobilului, în vederea 

demolării  construcției- C3 magazie din lemn, în suprafață de 46 mp din incinta Școlii 

Gimnaziale Căprioru și edificarea unei  alte Anexe cu aceeași destinație. 

 

 

               

   

                                                                                                         P R I M A R  

                                                                                                 PATRU CONSTANTIN 

                                       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Primăria Comunei   Tătărani 

      Județul Dâmbovița 

Secretar general comună 

    Nr.8514 /27.08.2021 

 

 

                                              R E F E R A T  DE   SPECIALITATE 

La Proiectul de hotărâre privind  aprobarea  propuneii schimbării destinației imobilului, 

în vederea demolării  construcției- C3 magazie din lemn, în suprafață de 46 mp din incinta 

Școlii Gimnaziale Căprioru și edificarea unei  alte Anexe cu aceeași destinație 

 

 

 

 

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

Dambovita,  analizând : 

 

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

la nr.41/27.08.2021; 

-   Adresa cu nr. 31.774/19.08.2021 transmisă de Ministerul Educației; 

-  Hotărârea nr.48/27.08.2021 a Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Tătărani  

privind acordul pentru schimbarea destinației în vederea demolării corpului de clădire C3- 

magazie din lemn, în suprafață de 46 mp și edificării unei  alte Anexe cu aceeași destinație. 

-   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; 

 -  Extrasul de CF pentru informare eliberat de OCPI Dâmbovița; 

-  Prevederile art.112 alin.(6) și alin.(6 ^1) din Legea nr.1/05.01.201, Legea educației naționale, 

actualizată; 

   - Prevederile art.7 și art.9 din Ordinul nr.5819/2016 privind aprobarea procedurii de 

elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și 

unităților de învațământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării  

acestuia;  

 - Hotărârea Consiliului local al comunei Tătărani nr.25/20.05.2021 privind aprobarea 

demolarii imobilului constructie- Anexă din lemn  din incinta Școlii Gimnaziale Căprioru, 

comuna Tătărani, județul Dâmbovița, bun  identificat  la poziția nr. 81, cod de clasificare 1.6.2 

din Anexa nr.72 –Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Tătărani. 
 

            

   Având în vedere precizările făcute de Ministerul Educației prin adresele 

nr.30.921/23.07.2021 și nr. 31.774/19.08.2021 s-a impus promovarea  unui proiect de hotărâre  

cu privire la aprobarea propuneii schimbării destinației imobilului, în vederea demolării  

construcției- C3 magazie din lemn, în suprafață de 46 mp din incinta Școlii Gimnaziale 

Căprioru și edificarea unei  alte Anexe cu aceeași destinație 

 

 

                                                                                                                         

                                                            Secretar General  Comună  

Data-27.08.2021                                                                      Mihăilă Mioara 

 

 

 

 

                                                                                                                             


