
       R O M Â N I A 

JUDEŢUL  DÂMBOVIŢA 

COMUNA TĂTĂRANI 

CONSILIUL LOCAL   

                                                                 H O T Ă R Â R E 

Privind  atestarea Inventarului  bunurilor care aparţin domeniului public al unității administrativ- 

teritoriale Tătărani, judeţul Dâmboviţa 

 

  Consiliul local al comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa convocat în ședință ordinară  ȋn  data de 

25 noiembrie 2021 

             Având ȋn vedere : 
          -  Referatul de aprobare Nr.10958 /12.11.2021 ȋntocmit de Primarul comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa; 

      - Raportul de specialitate nr.10964 /12.11.2021 ȋntocmit de responsabilul cu patrimoniul din cadrul Primăriei 

comunei  Tătărani; 

           - Prevederile Hotărârii Guvernului nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice  pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al 

județelor ; 

            - Prevederile Hotărârii nr.19/25.05.2001 a Consiliului Local Tătărani, județul Dâmbovița privind însușirea 

inventarului reactualizat al bunurilor care alcătuiesc  domeniul public al comunei Tătărani, cu modificările și 

completările ulterioare ; 

      - 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; 

     - Adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Nr.MDLPA-109258/DPFBL-

4672/02.11.2021, înregistrată la primăria comunei Tătărani la nr.10791/09.11.2021; 

          - Prevederile Hotărârii nr.36/26.07.2021 a Consiliului Local Tătărani, județul Dâmbovița, privind apartenența 

unor bunuri- străzi la domeniul public al comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 

         - Procesul-verbal încheiat de comisia specială de inventariere înregistrat la nr.   8922/09.09.2021; 

  - Declarația secretarului general al comunei Tătărani, județul Dâmbovița, înregistrată la nr. 8937/09.09.2021;    

         - Prevederile  286 alin.4),  art.287 alin.b) art.289 alin.5), alin.6) și alin.9)  art.607alin.4)  din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul  administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;             

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

Dâmboviţa; 

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

Dâmboviţa; 

              În temeiul 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 ; 

 

                                        H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
    Art.1.– Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tătărani, judeţul 

Dâmboviţa, însușit prin Hotărârea nr.19/25.05.2001 a Consiliului local, cu modificările și completările 

ulterioare și atestat potrivit anexei 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” după poziția 143, 

se introduc șaisprezece noi poziții, pozițiile 144-159, conform anexei  care face parte integranta  din  

prezenta hotărâre.      



        ROMÂNIA 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA                                                                                Anexă  la  Hotărârea Nr.56/25.11.2021 

COMUNA TĂTĂRANI                                                                                                  

CONSILIUL LOCAL 

 

 

COMPLETARI  LA   INVENTARUL   BUNURILOR  CARE  APARȚIN  DOMENIUL  PUBLIC 

AL COMUNEI TĂTĂRANI,  JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

 

 

Poz. 

Inreg. 

Codul de 

clasificare 
Denumirea 

bunului 
Elemente de identificare 

Anul 

dobândirii 

 și/sau al 

dării in 

folosință 

Valoare 

de 

inventar 

(mii lei) 

Situatia juridică  actuală 

 

0 1 2 3 4 5 6 

144 1.3.7.1. 
Strada 

Sponcea 

Drum pietruit, situat  în intravilanul  satului 

Gheboieni, de la km 0+000 la km 0+420,  

suprafață totală 2342 mp, lungime 420 mp. 

Număr cadastral 72110 

 

     

    

 

2020 

 

 

 

  

 

48,49 

-  OG nr.43/1997, art.8 alin.1) 

- Carte Funciară Nr.72110  

Tătărani 

- Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.37/28.10.2019 

-Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.19/28.05.2020 

-Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.36/26.07.2021 

 

 

145 1.3.7.1 Strada Școlii 

 Drum pietruit, situat  în intravilanul  satului 

Gheboieni, de la km 0+000 la km 0+304,  

suprafață totală 1725 mp, lungime 304 mp. 

Număr cadastral 72108 

 

     

   

 

 2020 

 

 

 

  

 

35,12 

-  OG nr.43/1997, art.8 alin.1) 

- Carte Funciară Nr.72108  

Tătărani 

- Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.37/28.10.2019 

-Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.19/28.05.2020 

-Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.36/26.07.2021 

 

 



146 1.3.7.1. 

Strada 

Stradionului –

tronson 2 

 Drum pietruit, situat  în intravilanul  satului 

Gheboieni, de la km 0 + 000 la km 0 +430,  

suprafață totală 2358 mp, lungime 430 mp. 

 Număr cadastral 72111 

 

     

     

 

 

 2020 

 

 

 

 

 

 

49,60 

 -  OG nr.43/1997, art.8 alin.1) 

- Carte Funciară Nr.72111   

Tătărani 

- Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.37/28.10.2019 

-Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.19/28.05.2020 

-Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.36/26.07.2021 

147 1.3.7.1. 

Strada 

Stradionului –

tronson 3 

 

 

 

 Drum pietruit, situat  în intravilanul  satului 

Tătărani, de la km 0+000 la km 0+306,  

suprafață totală 1800 mp, lungime 306 mp. 

 Număr cadastral 72148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

35,43 

-  OG nr.43/1997, art.8 alin.1) 

- Carte Funciară Nr.72148 

Tătărani 

- Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.37/28.10.2019 

-Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.19/28.05.2020 

-Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.36/26.07.2021 

148 1.3.7.1. 
Strada  

Molănești 

 Drum pietruit, situat  în intravilanul  satului 

Tătărani, de la km 0+000 la km 0+165, 

suprafață totală 1580 mp, lungime 165 mp. 

 Număr cadastral 72092 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

   19,71 

-  OG nr.43/1997, art.8 alin.1) 

- Carte Funciară Nr.72092 

Tătărani 

- Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.37/28.10.2019 

-Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.19/28.05.2020 

-Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.36/26.07.2021 

149 1.3.7.1. 
Strada  

Vloncești 

 Drum pietruit, situat  în intravilanul  satului   

Tătărani, de la km 0 + 000 la km 0+ 070, 

suprafață totală  218 mp, lungime  70 mp. 

Număr cadastral 72128 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

    5,06 

-  OG nr.43/1997, art.8 alin.1) 

- Carte Funciară Nr.72128 

Tătărani 

- Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.37/28.10.2019 

-Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.19/28.05.2020 

-Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.36/26.07.2021 

 



150 
1.3.7.1. 

 

Strada  

Teiului 

 Drum pietruit, situat  în intravilanul  satului 

Tătărani, de la km 0+000 la km 0+120 ,  

suprafață totală 661 mp, lungime 120 mp. 

 Număr cadastral 72096 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 13,86  
 

-  OG nr.43/1997, art.8 alin.1) 

- Carte Funciară Nr. 72096 

Tătărani 

- Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.37/28.10.2019 

-Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.19/28.05.2020 

-Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.36/26.07.2021 

151 1.3.7.1. 
Strada  

Cimitirului 

 Drum pietruit, situat  în intravilanul  satului 

Priboiu, de la km 0+000 la km 0+ 164,  

suprafață totală 683 mp, lungime 164 mp. 

 Număr cadastral 72087 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 15,83 

-  OG nr.43/1997, art.8 alin.1) 

- Carte Funciară Nr.72087 

Tătărani 

- Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.37/28.10.2019 

-Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.19/28.05.2020 

Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.36/26.07.2021 

152 1.3.7.1. 
Strada  

Țarină 

  Drum pietruit, situat în intravilanul  satului 

Priboiu, de la km 0+000 la km 0+170, 

suprafață totală  554 mp, lungime 170 mp. 

  Număr cadastral 72089 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 19,23 

-  OG nr.43/1997, art.8 alin.1) 

- Carte Funciară Nr.72089 

Tătărani 

- Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.37/28.10.2019 

-Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.19/28.05.2020 

Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.36/26.07.2021 

153 1.3.7.1. 
Strada  

Nucilor 

  Drum pietruit, situat în intravilanul  satului 

Priboiu, de la km 0+000 la km 0+106, 

suprafață totală  588 m, lungime 106 mp. 

 Număr cadastral 72144 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 12,23 

-  OG nr.43/1997, art.8 alin.1) 

- Carte Funciară Nr. 72144 

Tătărani 

- Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.37/28.10.2019 

-Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.19/28.05.2020 

-Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.36/26.07.2021 

 

 



154 1.3.7.1. 
Strada  

Târcina 

  Drum pietruit, situat  în intravilanul satului 

Priboiu, de la km 0 + 000 la km 0+ 187,  

suprafață totală 1406 mp, lungime 187 mp. 

  Număr cadastral 72106 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

21,95 

-  OG nr.43/1997, art.8 alin.1) 

- Carte Funciară Nr.72106 

Tătărani 

- Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.37/28.10.2019 

-Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.19/28.05.2020 

-Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.36/26.07.2021 

155 1.3.7.1. 
Strada  

Gogoșeștilor 

 

Drum pietruit, situat  în intravilanul  satului 

Priboiu, de la km 0+000 la km 0+140, 

suprafață totală 553 mp, lungime 140 mp. 

Număr cadastral 72104 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

16,04 

-  OG nr.43/1997, art.8 alin.1) 

- Carte Funciară Nr.72104 

Tătărani 

- Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.37/28.10.2019 

-Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.19/28.05.2020 

-Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.36/26.07.2021 

156 1.3.7.1. 
Strada  

Lunca 

  Drum pietruit, situat în intravilanul  satului 

Căprioru, de km 0+000 la km 0+130,  

suprafață totală 597 mp, lungime 130 mp. 

  Număr cadastral 72099 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

  

 

 

14,88 

-  OG nr.43/1997, art.8 alin.1) 

- Carte Funciară Nr.72099 

Tătărani 

- Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.37/28.10.2019 

-Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.19/28.05.2020 

-Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.36/26.07.2021 

157 

 

 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

 

Strada 

Țarinei 

 
 

 

  Drum pietruit, situat în intravilanul  satului 

Căprioru, de la km 0+000 la km 0+130, 

suprafață totală 514 mp, lungime 130 mp. 

 Număr cadastral 72063 

 

      

 

2020 

 

 

   

 

12,52 

-  OG nr.43/1997, art.8 alin.1) 

- Carte Funciară Nr.72063 

Tătărani 

- Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.37/28.10.2019 

-Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.19/28.05.2020 

-Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.36/26.07.2021 

 

 



158 

 

 

 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

 

 

Strada 

Răchitei 

 
  

 

 

 

  

  Drum pietruit, situat în intravilanul  satului 

Căprioru, de la km 0+000 la km 0+058, 

suprafață totală 235 mp, lungime 58 mp. 

 Număr cadastral 72078 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

5,59 

 
-  OG nr.43/1997, art.8 alin.1) 

- Carte Funciară Nr.72078   

Tătărani 

- Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.37/28.10.2019 

-Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.19/28.05.2020 

-Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.36/26.07.2021 

159 

 

 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

 

Strada 

Pădurii 

 
  

 

  Drum pietruit, situat în intravilanul  satului 

Căprioru, de la km 0+000 la km 0+105, 

suprafață totală 649 mp, lungime 105 mp. 

  Număr cadastral 72086 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

12,18 

-  OG nr.43/1997, art.8 alin.1) 

- Carte Funciară Nr.72086   

Tătărani 

- Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.37/28.10.2019 

-Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.19/28.05.2020 

-Hotărârea Consiliului local 

Tătărani Nr.36/26.07.2021 
 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

STĂNESCU CONSTANTIN 



  Art.2.- Inventarul bunurilor modificat și completat se constituie anexă la Statutul comunei Tătărani, 

județul Dâmbovița, statut ce se publică pe pagina de internet a Primăriei comunei Tătărani într-o 

secțiune  special dedicată acestuia. 

        

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

financiar-contabilitate din cadrul Primăriei Tătărani, pentru efectuarea ȋnscrierilor in evidenţele 

contabile, responsabilul cu patrimoniul din cadrul Primăriei comunei Tătărani, iar secretarul general al 

comunei Tătărani, pentru comunicare și aducere la cunoștință publică prin publicitate pe site-ul Primăriei 

comunei Tătărani și în Monitorul  Oficial Local. 

 

 

 

 

 

 

 

            TĂTĂRANI                                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

            Nr.56                                                                          STĂNESCU  CONSTANTIN        

 

 

 

 

 

 

                                              Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                  Secretar  general comună  

                                  

                                                       MIHĂILĂ MIOARA 

 

 

 

 

 

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

Nr. consilieri în funcție: 15   

Nr. consilieri prezenți:   15 

Nr. consilieri absenți:   …..    

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 



 

      R O M Â N I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

COMUNA TĂTĂRANI 

       P R I M A R    

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Nr.57/12.11.2021 
Privind  atestarea Inventarului  bunurilor care aparţin domeniului public al unității administrativ- 

teritoriale  Tătărani, judeţul Dâmboviţa 

 

            Primarul comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa; 

           Având în vedere :     

       -  Referatul de aprobare Nr.10958/12.11.2021 ȋntocmit de Primarul comunei Tătărani, judeţul 

Dâmboviţa; 

   - Raportul de specialitate nr.10964/12.11.2021 ȋntocmit de responsabilul cu patrimoniul din cadrul 

Primăriei comunei  Tătărani; 

- Adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Nr.MDLPA-109258/DPFBL-

4672/02.11.2021, înregistrată la primăria comunei Tătărani la nr.10791/09.11.2021; 
          - Prevederile Hotărârii Guvernului nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice  pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al 

județelor ; 

         - Prevederile Hotărârii nr.19/25.05.2001 a Consiliului Local Tătărani, județul Dâmbovița privind 

însușirea inventarului reactualizat al bunurilor care alcătuiesc  domeniul public al comunei Tătărani, 

cu modificările și completările ulterioare ; 

   - 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; 

      - Prevederile Hotărârii nr.36/26.07.2021 a Consiliului Local Tătărani, județul Dâmbovița, privind 

apartenența unor bunuri- străzi la domeniul public al comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 

       - Prevederile art.8 alin.1) din OG nr.43/1997 (** republicată**) privin regimul drumurilor; 

     - Procesul-verbal încheiat de comisia specială de inventariere înregistrat la nr. 8922/09.09.2021; 

- Declarația secretarului general al comunei Tătărani, județul Dâmbovița, înregistrată la nr. 

8937/09.09.2021;    

       - Prevederile 286 alin.4), art.287 alin.b) art.289 alin.5), alin.6) și alin.9), art.607alin.4) din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare;              

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

judeţul Dâmboviţa; 

            În temeiul 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; 

 

                                                            H O T Ă R Ă Ș T E:    

 

           Art.1.– Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tătărani, judeţul 

Dâmboviţa, însușit prin Hotărârea nr.19/25.05.2001 a Consiliului local, cu modificările și completările 

ulterioare și atestat potrivit anexei 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” după 

poziția 143, se introduc șaisprezece noi poziții, pozițiile 144-159, conform anexei  care face parte 

integranta  din  prezenta hotărâre.      

          Art.2.- Inventarul bunurilor modificat și completat se constituie anexă la Statutul comunei 

Tătărani, județul Dâmbovița, statut ce se publică pe pagina de internet a Primăriei comunei Tătărani 

într-o secțiune  special dedicată acestuia. 

        

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

financiar-contabilitate din cadrul Primăriei Tătărani, pentru efectuarea ȋnscrierilor in evidenţele 

contabile, responsabilul cu patrimoniul din cadrul Primăriei comunei Tătărani, iar secretarul general 

al comunei Tătărani, pentru comunicare și aducere la cunoștință publică prin publicitate pe site-ul 

Primăriei comunei Tătărani și în Monitorul  Oficial Local. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      I N I Ț I A T O R, 

                                                                                                          PRIMAR 

      TĂTĂRANI   

                                                                             Constantin  PĂTRU 

 

 

 

 

 

 

                   Avizat de legalitate, 

               Secretar  general comună  

                 MIHĂILĂ MIOARA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA                                                       

 COMUNA  TĂTĂRANI                                                 

      P  R I M Ă R I A 

Responsabil Patrimoniu 

Nr.10964 din12.11.2021 

 

R A P O R T   DE  SPECIALITATE 
Privind  atestarea Inventarului  bunurilor care aparţin domeniului public al unității administrativ- 

teritoriale comuna Tătărani, judeţul Dâmboviţa 

 

                 Subsemnata Antofie Irina-Ioana consilier superior, responsabilul cu patrimoniul din cadrul 

Primăriei comunei  Tătărani, județul Dâmbovița, având în vedere: 

 

      -   Proiectul de hotărâre  Nr.57/12.11.2021 iniţiat de Primarul comunei  Tătărani, judeţul Dâmboviţa,  
         - Prevederile Hotărârii Guvernului nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice  pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al 

județelor ; 
     - Adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Nr.MDLPA-109258/DPFBL-

4672/02.11.2021, înregistrată la primăria comunei Tătărani la nr.10791/09.11.2021; 

         - Prevederile Hotărârii nr.19/25.05.2001 a Consiliului Local Tătărani, județul Dâmbovița privind 

însușirea inventarului reactualizat al bunurilor care alcătuiesc  domeniul public al comunei Tătărani, 

cu modificările și completările ulterioare ; 

    - 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; 

        - Prevederile Hotărârii nr.36/26.07.2021 a Consiliului Local Tătărani, județul Dâmbovița, privind 

apartenența unor bunuri- străzi la domeniul public al comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 

        - Procesul-verbal încheiat de comisia specială de inventariere înregistrat la nr.   .8922/09.09.2021;   

    - Referatul nr Nr.8931/09.09.2021 privind conformitatea cu realitatea întocmit de compartimentul 

cadastru-mediu în colaborare cu biroul financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei 

Tătărani; 

 .    

          - Prevederile  286 alin.4),  art.287 alin.b) art.289 alin.5), alin.6) și alin.9)  art.607alin.4)  din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul  administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare;            

           Se inpune atestarea  inventarului  bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tătărani, 

judeţul Dâmboviţa, la Secțiunea I  “Bunuri imobile”, cu privire la completarea cu șaisprezece poziții 

noi și este necesar  să se  supună spre dezbatere Consiliului local Tătărani proiectul de hotărâre inițiat 

de primarul comunei Tătărani și adoptarea unei hotărâri în acest sens. 

 

 

ÎNTOCMIT : 

Consilier superior 

Antofie Irina-Ioan 

 



                 

     R O M Â N I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

COMUNA TĂTĂRANI 

       P R I M A R 

Nr.10958 /12.11.2021 

 

REFERAT  DE  APROBARE 
 Al Proiectului de hotarare privind atestarea Inventarului  bunurilor care aparţin domeniului public al 

unității administrativ- teritoriale Tătărani, judeţul Dâmboviţa 

 

 

        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 Hotărârii Guvernului nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice  pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al 

județelor ; 
  - Adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Nr.MDLPA-109258/DPFBL-

4672/02.11.2021, înregistrată la primăria comunei Tătărani la nr.10791/09.11.2021; 

   - Prevederile Hotărârii nr.19/25.05.2001 a Consiliului Local Tătărani, județul Dâmbovița privind 

însușirea inventarului reactualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Tătărani, cu 

modificările și completările ulterioare ; 

   - 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; 

 - Prevederile Hotărârii nr.36/26.07.2021 a Consiliului Local Tătărani, județul Dâmbovița, privind 

apartenența unor bunuri- străzi la domeniul public al comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 

     - Procesul-verbal încheiat de comisia specială de inventariere înregistrat la nr.   8922/09.09.2021; 

              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, 

astfel  :  

   

          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, se  

impune acum  ca la Secțiunea I  “Bunuri imobile” să se introducă șaisprezece noi poziții, pozițiile 144-

159, conform anexei  care face parte integranta  din proiectul  de hotărâre.  Pozitia 143 din  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, a fost atestată în inventarul bunurilor prin hotărârea Consiliului Local Tătărani nr.38 din 

31.08.2021. 

  Completarea inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei  Tătărani, judetul 

Dâmbovița, survine  ca urmarea unor omisiuni la data întocmirii Anexei 72 - Inventarul bunurilor care 

aparțin domeniului public al comunei Tătărani. 



    Având în vedere evidențele  Planului Urbanistic General al comunei și subliniind faptul că prin 

Hotărârea Consiliului local Tătărani Nr.37/28.10.2019 a fost aprobat nomenclatorul stradal la nivelul 

comunei Tătărani, au fost identificate un număr mare de străzi care nu au fost înregistrate inițial în  

inventarul bunurilor. 

   Ținând cont de acest lucru,  în nomenclatorul stradal aceste străzi identificate/nominalizate, au primit 

denumiri, s-au efectuat masurători cadastrale din care au rezultat suprafețele aferente fiecărei artere/ 

străduțe. În anul 2020 prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița s-au obținut Carți 

Funciare pentru aceste străzi din care rezultă suprafața(mp) și lungimea(mp), având în vedere și 

prevederile art.8 alin.1) din OUGnr.43/1997 privind regimul drumurilor, iar acum se impune 

completarea inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei  Tătărani cu un număr de 

șaisprezece străzi, respectiv pozițiile 144-159. 

     Hotărârile adoptate de către consiliul local care susțin proiectul de hotărâre,  sunt Hotărârile 

nr.37/2019, nr.19/2020 și nr.36/2021, care au fost supuse controlului de legalitate, astfel: 

    - pentru Hotărârea Consiliului local Tătărani Nr.37/28.10.2019 privind aprobarea Nomenclatorului 

stradal al comunei Tătărani, județul Dâmbovița a fost emisă adresa nr.10647/19.11.2019 a Instituției 

Prefectului-Județul Dâmbovița privind exercitarea controlului de legalitate; 

   -  pentru Hotărârea Consiliului local Tătărani Nr.19/28.05.2020 privind identificarea străzilor de pe 

raza comunei Tătărani, județul Dâmbovița, conform  masurătorilor cadastrale  a fost emisă adresa 

nr.5339/16.06.2020 a Instituției Prefectului-Județul Dâmbovița privind exercitarea controlului de 

legalitate; 

  -  pentru Hotărârea Consiliului local Tătărani Nr.36/26.07.2021 privind aparteneța unor bunuri-străzi, 

la domeniul public al comunei Tătărani, județul Dâmbovița a fost emisă  adresa nr.7595/04.08.2021 a 

Instituției Prefectului-Județul Dâmbovița privind exercitarea controlului de legalitate. 

     Menționez faptul ca bunurile vizate de proiectul de hotărâre nr.57/12.11.2021  nu au fost declarate 

prin lege de uz sau de interes public național, nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de 

proprietate privată sau de  restituire, depuse în  temeiul actelor normative cu caracter special privind 

fondul funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de 

statul roman în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, nu sunt grevate de sarcini. 

    Valoarea de inventar a bunurilor a fost stabilită în urma evaluării  efectuate de firmă autorizată. 

    Inventarul bunurilor modificat și completat se constituie anexă la Statutul comunei Tătărani, județul 

Dâmbovița, statut ce se publică pe pagina de internet a Primăriei comunei Tătărani într-o secțiune  

special dedicată acestuia. 

   Ținând cont de cele prezentate mai sus,  este necesar  să se propună Consiliului local Tătărani 

adoptarea unei hotărâri privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

unității administrativ-teritoiale Tătărani, judeţul Dâmboviţa, în conformitate cu  prevederile  

Proiectului de hotărâre inițiat în acest sens. 

 

 

 

                                                  P R I M A R 

                                        PĂTRU  CONSTANTIN  
 

 


