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        R O M AÂ N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

 CONSILIUL  LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E 
Privind aprobarea  Devizului general  actualizat și a indicatorilor tehnico-economici la finalizarea 

lucrărilor pentru obiectivul de investiții  « Reabilitare, modernizare, extindere și dotare clădire Școala  

Generală cu clasele I-VIII din satul Căprioru, comuna Tătărani, județul Dâmbovița» 

 

 

     Consiliul local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița, convocat în sedință ordinară în data de 

29.09.2021; 

        Având în vedere : 
    -   Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul  comunei Tătărani, județul Dâmbovița, înregistrat la  Nr.44/17.09.2021; 

    - Proces-verbal Nr.8938/09.09.2021 de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivul de investiții  
« Reabilitare, modernizare, extindere și dotare clădire Școala  Generală cu clasele I-VIII din satul Căprioru, comuna 

Tătărani, județul Dâmbovița». 
    -  Referatul de aprobare Nr.9161/17.09.2021 al Primarului  comunei Tătărani, județul Dâmbovița  prin care  

propune  aprobarea  Devizului general  actualizat și a indicatorilor tehnico-economici  ai investiției pentru 

realizarea obiectivului de investiții  « Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cladire Școala Generală cu clasele 

I-VIII din satul Căprioru, comuna Tătărani, judetul Dâmbovita »; 

    - Raportul  de specialitate  nr.9165/17.09.2021 întocmit de responsabil achiziții publice,  birou financiar- 

contabilitate din cadrul Primăriei  comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 

   -   Contractul de finanțare Nr.2584/10.11.2017 încheiat între  M.D.R.A.P.  și U.A.T. Tătărani ; 

   - Prevederile  Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu  modificarile si completarile 

ulterioare;  

   - Prevederile H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate  din fonduri publice; 
   - Având în vedere parcurgerea  procedurii prevazute de art.7 alin.13) din Legea nr.52/2003 privind Transparența 

 decizională în administrația publică, republicată; 

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

Dâmbovița; 

        În temeiul art.129 alin.2) lit.”b”, alin.4) lit.”d”, art.139 alin.1), alin.3) lit.e , art.140 alin.1), 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 Devizul general actualizat și indicatorii tehnico-economici reprezentând 

valoarea finală a investiției  pentru  obiectivul « Reabilitare, modernizare, extindere și dotare clădire 

Școala Generală cu clasele I-VIII din satul Căprioru, comuna Tătărani, județul Dâmbovița », conform 

anexei  nr.1 și anexei nr.2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: 

 

                        Valoarea totală a investiției este de  2.104.656  lei, cu surse de finanțare :  

                                     -   buget local:        401.020 lei inclusiv  TVA  

                               -  buget de stat:  1.703.636 lei inclusiv  TVA,   
       

            Art.2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei  se obligă Primarul comunei Tătărani, biroul 

financiar-contabilitate și responsabil achiziții publice din cadrul Primăriei comunei Tătărani . 
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       Art.3- 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 și responsabilului achiziții publice din cadrul 

Primăriei comunei Tătărani și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul 

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

 

 

 

 

 

TĂTĂRANI                                                                              PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ 

Nr.45                                                                                              ANTOFIE  ION 

Data-29.09.2021    

 

 

 

 

 

 

  

                                Contrasemnează pentru legalitate 

                              SECRETAR GENERAL COMUNĂ  

                                        MIHĂILĂ  MIOARA 

                
 

 

 

 

 

 

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

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

Nr. consilieri absenți:   .…..     
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        R O M ÂN I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

         P R I M A R 

    P R O I E C T   DE      H O T A R A R E 
Nr.44/17.09.2021 

Privind aprobarea  Devizului general  actualizat și a indicatorilor tehnico-economici la finalizarea 

lucrărilor pentru obiectivul de investiții  « Reabilitare, modernizare, extindere și dotare clădire Școala  

Generală cu clasele I-VIII din satul Căprioru, comuna Tătărani, județul Dâmbovița» 

 

     Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița,   având în vedere : 

   - Proces-verbal Nr.8938/09.09.2021 de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivul de investiții  
« Reabilitare, modernizare, extindere și dotare clădire Școala  Generală cu clasele I-VIII din satul Căprioru, 

comuna Tătărani, județul Dâmbovița». 
   -   Contractul de finantare Nr.2584/10.11.2017 incheiat intre  M.D.R.A.P.  si U.A.T. Tatarani ; 

   - Prevederile  Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu  modificarile si completarile 

ulterioare; 

   - Prevederile H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate  din fonduri publice; 

  - Având în vedere parcurgerea procedurii prevazute de art.7 alin.13) din Legea nr.52/2003 privind 

transparenta decizionala in administratia publica, republicata; 
    - Prevederile art.129 alin.2) lit.”b”, alin.4) lit.”d”,  art.139 alin.1), alin.3) lit.e , 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.1- Se aprobă Devizul general actualizat și indicatorii tehnico-economici reprezentând 

valoarea finală a investiției  pentru  obiectivul « Reabilitare, modernizare, extindere și dotare clădire 

Școala Generală cu clasele I-VIII din satul Căprioru, comuna Tătărani, județul Dâmbovița », conform 

anexei  nr.1și anexei nr.2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: 

 

                        Valoarea totală a investiției este de  2.104.656  lei, cu surse de finanțare :  

                                     -   buget local:        401.020 lei inclusiv  TVA  

                               -  buget de stat:  1.703.636 lei inclusiv  TVA,   

       Art.2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei  se obligă Primarul comunei Tătărani, biroul 

financiar-contabilitate și responsabil achiziții publice din cadrul Primăriei comunei Tătărani . 

      Art.3- 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 și responsabilului achiziții publice 

din cadrul Primăriei comunei Tătărani și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul 

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

                                                                                                                   I N I Ț I A T O R,  

TĂTĂRANI                                                                                                  P R I M A R 

                                                                                                             PĂTRU CONSTANTIN                       

               Avizat pentru legalitate 

            Secretar general comună 

                   Mihăilă Mioara 
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    R O M ÂN I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

    P R I M A R 

 Nr.9161/17.09.2021 

 

 

                                                REFERAT  DE APROBARE 
Privind aprobarea  Devizului general  actualizat și a indicatorilor tehnico-economici la finalizarea 

lucrărilor pentru obiectivul de investiții  « Reabilitare, modernizare, extindere și dotare clădire Școala  

Generală cu clasele I-VIII din satul Căprioru, comuna Tătărani, județul Dâmbovița» 

 

 

 

 Subsemnatul Pătru Constantin - Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița,  având în vedere : 

 

   - Proces-verbal Nr.8938/09.09.2021 de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivul de investiții  
« Reabilitare, modernizare, extindere și dotare clădire Școala  Generală cu clasele I-VIII din satul Căprioru, comuna 

Tătărani, județul Dâmbovița». 
  -  Contractul de finantare Nr.2584/10.11.2017 incheiat intre  M.D.R.A.P.  si U.A.T. Tatarani ; 

    Ținând cont de : 

 - Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu  modificarile si completarile 

ulterioare; 

  - Prevederile H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate  din fonduri publice; 

   - Având în vedere parcurgerea  procedurii prevazute de art.7 alin.13) din Legea nr.52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată; 

 

 

 

          Subliniez faptul că este în data de 09 septembrie 2021 a  avut loc recepție la terminarea 

lucrărilor la obiectivul de investiții  « Reabilitare, modernizare, extindere și dotare clădire Școala  

Generală cu clasele I-VIII din satul Căprioru, comuna Tătărani, județul Dâmbovița», motiv 

pentru care este necesar  ca printr-o hotărâre de Consiliul local să se aprobe Devizul general  

actualizat și  indicatorii tehnico-economici, conform Proiectulului de hotărâre Nr.44/17.09.2021 

însoțit de anexele nr.1 si nr.2. 

 

 
 

                                                           PRIMAR, 

PATRU CONSTANTIN 
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       ROMÂNIA 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

       P R I M A R 

Nr.9165/17.09.2021 

 

 

 

 

    RAPORT   DE  SPECIALITATE 
privind  aprobarea  Devizului general  actualizat și a indicatorilor tehnico-economici la 

finalizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții  « Reabilitare, modernizare, extindere și 

dotare clădire Școala  Generală cu clasele I-VIII din satul Căprioru,  

comuna Tătărani, județul Dâmbovița» 

 

 

 

 

 

               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,  apreciez că Proiectul de hotărâre a Consiliul 

local Nr. 44/17.09.2021  privind aprobarea  Devizului general  actualizat și a indicatorilor 

tehnico-economici la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții  « Reabilitare, 

modernizare, extindere și dotare clădire Școala  Generală cu clasele I-VIII din satul Căprioru, comuna 

Tătărani, județul Dâmbovița», respectă cerințele prevăzute de lege pentru a fi supus spre 

dezbatere și aprobare Consiliului local Tătărani. 

 . 

 
 

 

 

 

Consilier superior 

 

Cocoșilă Bianca- Georgiana 

 


