
 

    R O M Â N I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIȚA 

 COMUNA  TĂTĂRANI 

  CONSILIUL LOCAL 

 H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor spații din incinta dispensarului medical, 

situat în localitatea Căprioru, strada Principală, nr.104, proprietate publică a comunei Tătărani, spații cu 

destinație de cabinete medicale și farmacie  

 

      Consiliul local al comunei Tătărani, judeţul Dâmbovița, întunit în ședință ordinară în data de 

28.10.2021 

Având în vedere : 

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

nr.51/28.10.2021; 

 -    Referatul nr.10386/28.10.2021 al Primarului comunei Tătărani, de aprobare a proiectului de hotărâre privind 

aprobarea închirierii, prin licitație publică, , a unor spații din incinta dispensarului medical, situat în localitatea 

Căprioru, nr.104, proprietate publică a comunei Tătărani, spații cu destinație de cabinete medicale și farmacie  

 -  Raportul de specialitate nr.10382/28.10.2021 al compartimentului urbanism din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului comunei Tătărani; 
-  Raportul de specialitate nr.10391/28.10.2021 întocmit de responsabil  patrimoniu  din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Tătărani; 

 -    Raportul de evaluare Nr.151/30.07.2021 întocmit de SC EVAL-PROCONS S.R.L,  membru ANEVAR; 
 -   Prevederile art. 297 alin 1) cu trimitere la art. 332, art. 333 și art. 334 din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   

 -    Raportul de avizare favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tătărani;                           
      În temeiul art. 129 alin.  2)  lit.”c”, art.139 alin.3) lit.’g”, art.196 alin.1) lit.”a”, art. 197 alin. 1) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul  administrativ,  cu modificările și completările ulterioare. 
 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
 Art.1.- Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a unor spații din incinta dispensarului medical, 

situat în localitatea Căprioru, strada Principală ,nr.104, proprietate publică a comunei Tătărani, a cărui valoare de 

inventar este de 784.719,51 lei (fără TVA), spații cu destinație de cabinete medicale și farmacie.  

. 

         (1)- Datele de identificare ale bunului care face obiectul închirierii : Clădire Dispensar Medical 

Căprioru  cu anexă; Scd=333,52 mp; Scu=279,15 mp;  Sua 178,11 mp cu părți comune în Su=101,04mp. 

   

(2)-  Spații propuse spre închiriere:  

 

LOT 1. 

Total=58,67mp 

Cabinet medical 1 22,57 

Cotă din 

părți 

comune 

Terasă 3,96 din 20,90 

Gr. Sanitar propriu 4,16 Centrală Termică 2,31 din 12,20 

Vestiar 1,53 Hol Așteptare 12,90 din 25,50 

1/2 Cab. Tratament  5,46 
G.S. Femei+P. Diz. +GS 

Bărbați 
2,01 din 9,12 

    Anexă 3,79 din 20,00 

Total 33,72 Total 24,95 din 101,04 

LOT 2. 

Total=57,33mp 

Cabinet medical 2 21,78 

Cotă din 

părți 

comune 

Terasă 3,87 din 20,90 

Gr. Sanitar 4,18 Centrală Termică 2,26 din 12,20 

Vestiar 1,53 Hol Așteptare 12,60 din 25,50 

1/2 Cab. Tratament  5,46 
G.S. Femei+P. Diz. +GS 

Bărbați 
1,96 din 9,12 

    Anexă 3,70 din 20,00 

Total 32,95 Total 24,38 din 101,04 



LOT 3. 

Total=73,28mp 

Cabinet medical 3 44,88 

Cotă din 

părți 

comune 

Terasă 5,69 din 20,90 

Gr. Sanitar propriu 3,61 Centrală Termică 3,32 din 12,20 

    

G.S. Femei+P. Diz. +GS 

Bărbați 
2,88 din 9,12 

    Casa Scării 4,73 din 8,46 

    HOL Mansardă 2,72 din 4,86 

     
Anexă 5,44 din 20,00 

Total 48,49 Total 24,79 din 101,04 

LOT 4. 

Total=57,72mp 

Cabinet medical 4 34,53 
Cotă din 

părți 

comune 

Terasă 4,48 din 20,90 

Gr. Sanitar propriu 3,66 Centrală Termică 2,62 din 12,20 

    

G.S. Femei+P. Diz. +GS 

Bărbați 
2,27 din 9,12 

    

 

Casa Scării 3,73 din 8,46 

    HOL Mansardă 2,14 din 4,86 

    Anexă 4,29 din 20,00 

Total 38,19 Total 19,53 din 101,04 

 

LOT 5. 

Total=32,15mp 

Farmacie 17,49 Cotă 

părți 

comune 

 Terasă 2,91 din 20,90 

Depozit 4,78 Centrală Termică 1,70 din 12,20 

Gr. Sanitar propriu 2,50 Anexă 2,78 din 20,00 

Total 24,77 Total 7,38 din 101,04 

 

       Art.2.- Se însușește Raportul de evaluare Nr.151/30.07.2021 întocmit în vederea închirierii  unor spații 

din incinta dispensarului medical, situat în localitatea Căprioru, strada Principală, nr.104, imobil identificat  cu 

număr cadastral 71445 – C1, Carte Funciară 71445  UAT Tătărani, realizat de SC EVAL-PROCONS  S.R.L, 

prevăzut în  anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

     Art.3.- Se aprobă Studiul de oportunitate Nr.152/06.08.2021, întocmit de SC EVAL-PROCONS  S.R.L 

conform anexei  nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      

    Art.4.- Se aprobă documentația de atribuire, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre, constând în:  

               a) caietul de sarcini; 

               b) fişa de date a procedurii; 

               c) formulare şi modele de documente; 

   d) contractul-cadru conţinând clauze contractuale obligatorii. 

 

  Art.5.- Prețul de pornire la licitație, conform chiriei minime estimate  Euro/mp/lună este  de :    

a) - Suprafață  utilă activitate  spații medicale          = 1,75  Euro/mp/lună  

b)  - Suprafață  utilă activitate  farmacie                   =  3,25 Euro/mp/lună 

c) - Suprafață  utilă părți comune ( clădire+anexă)  =  0,75  Euro/mp/lună 

  Art.6- Saltul de supralicitare permis ( pasul de licitației) este de 10% din prețul de pornire în 

cazul ofertanților aflați la egalitate. 

 Art.7.-Garanția de participare la licitație este contravaloarea a două chirii minime lunare aferente 

fiecărui lot, astfel: 

    - pentru Lotul 1 =   155,42 Euro 

    - pentru Lotul 2 =   151,88 Euro 

    - pentru Lotul 3 =   206,90 Euro 

    - pentru Lotul 4 =   162,96 Euro 

          - pentru Lotul 5 =   172,08 Euro  

    (1)- Garanția de participare se stabilește ca fiind echivalentul în lei la cursul BNR din data plății.  

 

 

 



 

    

      Art.8.- Taxa de participare la licitație este de 50 lei și nu se restituie. 

 

      Art.9.- Contravaloarea documentației de atribuire solicitată pe suport de hârtie este de 20 lei. 

 

     Art.10.- Durata închirierii este 5 ani, termenul contractului va putea fi prelungit prin acordul 

părţilor, conform prescripţiilor legale de la momentul intervenirii. 

     Art.11.- Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Tătărani și 

supleanții pentru fiecare dintre aceștia, în  Comisia de evaluare, după cum urmează: 

- Doamna viceprimar Ivașcu Virginia – membru; 

- Doamna consilier Andrei Ramona- Mihaela – supleant; 

- Domnul  consilier Dumitru Adrian –George – membru; 

- Domnul consilier Bondoc Aurel -Nicolae - supleant 

 

     Art.12.- Se împuternicește primarul comunei Tătărani, domnul Constantin PĂTRU să semneze 

contractul de închiriere pentru  spațiile cu destinație de cabinete medicale și farmacie. 

 

    Art.13.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se împuternicește Primarul comunei Tătărani , 

biroul financiar-contabilitate și responsabilul cu achizițiile  publice din cadrul aparatului de 

specialitate  al Primărului comunei Tătărani.  

 

   Art.14.- Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul  Dâmbovița- Secția Contencios 

Administrativ în termele și condițiile prevăzute de Legea nr.554/2004 a contenciosului 

administrativ. 

 

    Art.15 - Secretarul  general al comunei Tătărani va comunica  prezenta hotărâre Instituției 

Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei 

Tătărani, biroului financiar-contabilitate, responsabilului cu achizițiile publice și se aduce la 

cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei/consiliului local al comunei Tătărani, pe site-ul 

primăriei Tătărani, precum și prin publicare în Monitorul Oficial Local. 
 

 

 

 

 
TĂTĂRANI                                                            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

Nr.50                                                                                 ANTOFIE  ION 

Data –28.10.2021 

 

 

 

                          

  

                   CONTRASEMNEAZĂ,  

                                          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 DÂMBOVIȚA 

 COMUNA  TĂTĂRANI 

           P R I M A R 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Nr.51/28.10.2021 

privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor spații din incinta dispensarului medical, 

situat în localitatea Căprioru, strada Principală, nr.104, proprietate publică a comunei Tătărani, spații cu 

destinație 

 de cabinete medicale și farmacie  

 

 Primarul comunei Tătărani, judeţul Dâmbovița, având în vedere : 

   -   Raportul de specialitate nr.10382 /28.10.2021 al compartimentului urbanism din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Tătărani; 

 -    Raportul de evaluare Nr.151/30.07.2021 întocmit de SC EVAL-PROCONS S.R.L,  membru ANEVAR; 

 -   Studiul de oportunitate Nr.152/06.08.2021, întocmit de SC EVAL-PROCONS  S.R.L 

         -   Raportul de specialitate nr.10391 /28.2021 întocmit de responsabil  achiziții  din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului comunei Tătărani; 
-    Prevederile art. 297 alin 1) cu trimitere la art. 332, art. 333 și art. 334 din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 -   Prevederile art. 129 alin.  2)  lit.”c”, art.139 alin.3) lit.’g”, art.196 alin.1) lit.”a”, art. 197 alin. 1) din 

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

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
Art.1.- Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a unor spații din incinta dispensarului medical, 

situat în localitatea Căprioru, strada Principală,  nr.104, proprietate publică a comunei Tătărani, a cărui valoare de 

inventar este de 784.719,51 lei (fără TVA), spații cu destinație de cabinete medicale și farmacie.  

         (1)- Datele de identificare ale bunului care face obiectul închirierii : Clădire Dispensar Medical 

Căprioru  cu anexă; Scd=333,52 mp; Scu=279,15 mp;  Sua 178,11 mp cu părți comune în Su=101,04mp.   
(2)-  Spații propuse spre închiriere:  

LOT 1. 

Total=58,67mp 

Cabinet medical 1 22,57 

Cotă din 

părți 

comune 

Terasă 3,96 din 20,90 

Gr. Sanitar propriu 4,16 Centrală Termică 2,31 din 12,20 

Vestiar 1,53 Hol Așteptare 12,90 din 25,50 

1/2 Cab. Tratament  5,46 
G.S. Femei+P. Diz. +GS 

Bărbați 
2,01 din 9,12 

    Anexă 3,79 din 20,00 

Total 33,72 Total 24,95 din 101,04 

LOT 2. 

Total=57,33mp 

Cabinet medical 2 21,78 

Cotă din 

părți 

comune 

Terasă 3,87 din 20,90 

Gr. Sanitar 4,18 Centrală Termică 2,26 din 12,20 

Vestiar 1,53 Hol Așteptare 12,60 din 25,50 

1/2 Cab. Tratament  5,46 
G.S. Femei+P. Diz. +GS 

Bărbați 
1,96 din 9,12 

    Anexă 3,70 din 20,00 

Total 32,95 Total 24,38 din 101,04 

LOT 3. 

Total=73,28mp 

Cabinet medical 3 44,88 

Cotă din 

părți 

comune 

Terasă 5,69 din 20,90 

Gr. Sanitar propriu 3,61 Centrală Termică 3,32 din 12,20 

    

G.S. Femei+P. Diz. +GS 

Bărbați 
2,88 din 9,12 

    Casa Scării 4,73 din 8,46 

    HOL Mansardă 2,72 din 4,86 

     
Anexă 5,44 din 20,00 



Total 48,49 Total 24,79 din 101,04 

LOT 4. 

Total=57,72mp 

Cabinet medical 4 34,53 
Cotă din 

părți 

comune 

Terasă 4,48 din 20,90 

Gr. Sanitar propriu 3,66 Centrală Termică 2,62 din 12,20 

    

G.S. Femei+P. Diz. +GS 

Bărbați 
2,27 din 9,12 

    

 

Casa Scării 3,73 din 8,46 

    HOL Mansardă 2,14 din 4,86 

    Anexă 4,29 din 20,00 

Total 38,19 Total 19,53 din 101,04 

 

LOT 5. 

Total=32,15mp 

Farmacie 17,49 Cotă 

părți 

comune 

 Terasă 2,91 din 20,90 

Depozit 4,78 Centrală Termică 1,70 din 12,20 

Gr. Sanitar propriu 2,50 Anexă 2,78 din 20,00 

Total 24,77 Total 7,38 din 101,04 

 

        Art.2.- Se însușește Raportul de evaluare Nr.151/30.07.2021 întocmit în vederea închirierii  unor spații 

din incinta dispensarului medical, situat în localitatea Căprioru, strada Principală, nr.104, imobil identificat  cu 

număr cadastral 71445 – C1, Carte Funciară 71445  UAT Tătărani, realizat de SC EVAL-PROCONS  S.R.L, 

prevăzut în  anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

     Art.3.- Se aprobă Studiul de oportunitate Nr.152/06.08.2021, întocmit de SC EVAL-PROCONS  S.R.L 

conform anexei  nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      

    Art.4.- Se aprobă documentația de atribuire, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre ,constând în:  

               a) caietul de sarcini; 

               b) fişa de date a procedurii; 

               c) formulare şi modele de documente; 

   d) contractul-cadru conţinând clauze contractuale obligatorii. 

 

  Art.5.- Prețul de pornire la licitație, conform chiriei minime estimate  Euro/lună este  de :    

a) - Suprafață  utilă activitate  spații medicale = 1,75  Euro/mp/lună  

b ) - Suprafață  utilă activitate  farmacie           =  3,25 Euro/mp/lună 

         c)   - Suprafață  utilă părți comune                    =  0,75  Euro/mp/lună 

 Art.6- Saltul de supralicitare permis ( pasul de licitației) este de 10% din prețul de pornire în cazul 

ofertanților aflați la egalitate. 

 

 Art.7.-Garanția de participare la licitație este contravaloarea a două chirii minime lunare aferente 

fiecărui lot, astfel: 

       - pentru Lotul 1 =   155,42 Euro 

       - pentru Lotul 2 =   151,88 Euro 

       - pentru Lotul 3 =   206,90 Euro 

       - pentru Lotul 4 =   162,96 Euro 

             - pentru Lotul 5 =   172,08 Euro  

       (1)- Garanția de participare se stabilește ca fiind echivalentul în lei la cursul BNR din data 

plății.  

  Art.8.- Taxa de participare la licitație este de 50 lei și nu se restituie. 

  Art.9.- Contravaloarea documentației de atribuire solicitată pe suport de hârtie este de 20 lei. 

  Art.10.- Art.10.- Durata închirierii este 5 ani, termenul contractului va putea fi prelungit prin 

acordul părţilor, conform prescripţiilor legale de la momentul intervenirii 

  Art.11.- Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Tătărani și supleanții 

pentru fiecare dintre acestia, în  Comisia de evaluare, după cum urmează: 

- Doamna viceprimar Ivașcu Virginia – membru; 

- Doamna consilier Andrei Ramona- Mihaela – supleant; 

- Domnul  consilier Bondoc Aurel -Nicolae – membru; 

- Domnul consilier Dumitru Adrian –George - supleant 



 

    

 

     

 

    Art.12.- Se împuternicește primarul comunei Tătărani, domnul Constantin PĂTRU să semneze 

contractul de închiriere pentru  spațiile cu destinație de cabinete medicale și farmacie. 

 

    Art.13.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se împuternicește Primarul comunei Tătărani , 

biroul financiar-contabilitate și responsabilul cu achizițiile  publice din cadrul  aparatului de 

specialitate  al Primărului comunei Tătărani.  

 

   Art.14.- Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul  Dâmbovița- Secția Contencios 

Administrativ în termele și condițiile prevăzute de Legea nr.554/2004 a contenciosului 

administrativ. 

 

    Art.15 - Secretarul  general al comunei Tătărani va comunica  prezenta hotărâre Instituției 

Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei 

Tătărani, biroului financiar-contabilitate, responsabilului cu achizițiile publice și se aduce la 

cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei/consiliului local al comunei Tătărani, pe site-ul 

primăriei Tătărani, precum și prin publicare în Monitorul Oficial Local. 
 

 

 

 

 

 

 

TĂTĂRANI                                                                           I N I Ț I A T O R,                                                   

                                                                                                            P R I M A R 

                                                                                                    PĂTRU CONSTANTIN 
 

 

 

 

 

                  Avizează pentru legalitate,  

                                          SECRETAR  GENERAL  COMUNĂ 

                                                     MIHĂILĂ  MIOARA 



 
 
 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA                                                       

 COMUNA  TĂTĂRANI                                                 

      P  R I M Ă R I A 

Responsabil Patrimoniu 

Nr.10391din28. 10.2021 

 

 

 

R A P O R T   DE  SPECIALITATE 
privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor spații din incinta dispensarului medical, 

situat în localitatea Căprioru, strada Principală, nr.104, proprietate publică a comunei Tătărani, spații cu 

destinație de cabinete medicale și farmacie  

 

 

 

                 Subsemnata Cocoșilă Bianca Georgiana consilier superior, responsabilul cu 

patrimoniul din cadrul Primăriei comunei  Tătărani, județul Dâmbovița, având în 

vedere: 

 

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

nr.51/28.10.2021; 

-      Referatul nr.10386 /28.10.2021 al Primarului comunei Tătărani, de aprobare a proiectului de 

hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor spații din incinta dispensarului medical, 

situat în localitatea Căprioru, nr.104, proprietate publică a comunei Tătărani, spații cu destinație de 

cabinete medicale și farmacie  ; 

 - Raportul de specialitate nr.10382 /28.10.2021 al compartimentului urbanism din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Tătărani; 

        - Raportul de evaluare Nr.151/30.07.2021 întocmit de SC EVAL-PROCONS S.R.L,  membru ANEVAR; 

      -    Studiul de oportunitate Nr.152/06.08.2021, întocmit de SC EVAL-PROCONS  S.R.L 

         - Prevederile art. 297 alin 1) cu trimitere la art. 332, art. 333 și art. 334 din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   

 

 

       Ținând cont de  prevederile art.129 alin.1), alin.2) lit.”c” și alin.6), art.139 alin.1) și 

alin.3) lit.”g”, art.140 alin.1) și art.196 alin.1) lit.a) din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului 

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

proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Tătărani respectă  legislația în vigoare  și 

este necesar  ca acesta să fie  supus spre dezbatere și aprobare Consiliului local Tătărani și 

adoptarea unei hotărâri în acest sens. 

 

 

 

 

                                                              ÎNTOCMIT :  

                                                         Consilier superior 

                                                   Cocoșilă Bianca Georgiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

       R O M Â N I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

COMUNA TĂTĂRANI 

       P R I M A R 

Nr.10386./28.10.2021 

 

REFERAT  DE  APROBARE 
Al Proiectului de hotarare privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor spații 

din incinta dispensarului medical, situat în localitatea Căprioru, strada Principală,  nr.104, 

proprietate publică a comunei Tătărani, spații cu destinație de cabinete medicale și farmacie 

 

 

        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. 297 alin 1) cu trimitere la art. 332, art. 333 și art. 334 din OUG 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   

        Ținând cont de : 

 - Autorizația de construire nr.22/10.08.20218, Proces-verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor Nr.2498/25.03.2021, Carte Funciară nr.71455 Tătărani”. 

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

nr.9601/01.10.2021; 

               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,  la Secțiunea I  “Bunuri imobile”  

 s-a demarat procedura  prevăzută de lege pentru modificarea poziției 63,  conform 

proiectului de hotărâre nr.46/01.10.2021. 

   Așa cum prea bine se cunoaște, în anul 2018 Consiliul local Tătărani  au început în satul 

Căprioru lucrările unei construcții-dispensar uman P+M,  finanțat în cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală, cu fonduri de la bugetul de stat și bugetul local.  

Acest obiectiv a fost finalizat și s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor. 

   Menționez faptul că terenul a fost dobândit conform Deciziei Nr.114/24.04.1975 și 

Contractului de donație nr.1338/26.06.1975. 

  Actualmente, pentru o bună desfășurare a activității medicale pe raza comunei Tătărani, 

este necesară închirierea  acestor spații cu destinație  de cabinete medicale și farmacie. 
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RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 

 

 

 

        Subsemnatul Anton Ion -  referent cu urbanismul în cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Tătărani, județul Dâmbovița, ținând cont de : 

 - Autorizația de construire nr.22/10.08.20218, Proces-verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor Nr.2498/25.03.2021, Carte Funciară nr.71455 Tătărani”având ca obiectiv 

dispensarul  medical situat în localitatea Căprioru, strada Principală,  nr.104, proprietate publică a 

comunei Tătărani, 

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

nr.9601/01.10.2021; 

         Având în vedere prevederile art. 297 alin 1) cu trimitere la art. 332, art. 333 și art. 334 din OUG 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  actualmente, pentru o 

bună desfășurare a activității medicale pe raza comunei Tătărani, este necesară închirierea  

acestor spații cu destinație  de cabinete medicale și farmacie, ținând cont de  Raportul de 

evaluare Nr.151/30.07.2021 întocmit de SC EVAL-PROCONS S.R.L,  membru ANEVAR și Studiul de 

oportunitate Nr.152/06.08.2021, întocmit de SC EVAL-PROCONS  S.R.L 
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