
      R O M Â N I A 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

CONSILIUL LOCAL  AL  COMUNEI  TĂTĂRANI 

 

 

         H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea valorii actualizate a investițiilor aferente UAT comuna Tătărani și a 

participării Consiliului Local al  comunei Tătărani la cofinanțarea Proiectului regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020 

 

 

    Consiliul local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița întrunit în ședință ordinară în data 

de 25.11.2021, 

      Având în vedere: 

 - Adresa nr.1524/03.11.2021 transmisă de S.C.Compania de Apă Târgoviște- Dâmbovița S.A., prin care 

solicită actualizarea documentelor instituționale ca urmare a încheierii Contractului de finanțare Program 

Operațional Insfrastructură Mare nr.625 din 30.09.2021, beneficiar S.C.Compania de Apă Târgoviște- 

Dâmbovița S.A., titlul proiectului: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată 
în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020”; 

  -   Referatul de aprobare al primarului comunei Tătărani,  înregistrat la nr.11191/18.11.2021; 

     - Prevederile Hotărârii nr.9/25.02.2021 a Consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița privind 

aprobarea valorii investiției aferente UAT comuna Tătărani și a participării Consiliului Local al  

comunei Tătărani la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020; 

    - Prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Dâmbovița“ privind 
aprobarea hotărârilor Adunării Generale a Asociaților,  

-  Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, cu modificările și 

completările ulterioare ; 

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

nr.59/18. 11.2021; 

  - Raportul de specialitate nr.11195/18.11.2021 privind aprobarea valorii actualizate a investițiilor 

aferente UAT comuna Tătărani și a participării Consiliului Local al comunei Tătărani la cofinanțarea 

Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 

2014 – 2020, întocmit de biroul financiar-contabilitate din cadrul Primăriei Tătărani;  

-  Raportul de avizare favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tatarani;               
   În temeiul art. 129 alin.2) lit. ,,b’’și lit.”d”, ale alin.4) lit. ,,d’, art.139 alin.3) lit.’e”, 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 din valoarea totală actualizată a Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020, valoarea 

investițiilor aferente UAT comuna Tătărani, judetul Dâmbovița, în sumă totală de 50.431.808 lei, 

fără TVA.  

       Art.2.- Se aprobă participarea Consiliului Local al UAT comuna Tătărani la cofinanțarea 

Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, 

în perioada 2014 – 2020, cu suma totală de 948.118 lei, reprezentând contribuția UAT  de 2% din 

valoarea eligibilă a investițiilor aferente UAT comuna  Tătărani, județul Dâmbovița. 

 



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

biroul financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani.    

                              

   Art.4- Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege,  prin intermediul 

secretarului general al comunei Tătărani, Instituției Prefectului-Județul Dâmbovița,  primarului 

comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani, la 

S.C.Compania de Apă Târgoviște- Dâmbovița și se aduce la cunoștință publică prin publicare pe 

pagina de internet, la adresa wwwprimarietatarani.ro 

 

 

 

 

 
TĂTĂRANI                                                            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

Nr.58                                                                         STĂNESCU CONSTANTIN 

Data – 25.11.2021 

 

 

                                 

 

 

  

 

            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:     - 

 

 

 

 

  



 
       R O M Â N I A 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

COMUNA  TĂTĂRANI 

      P R I M A R 

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

                                                           Nr.59/18.11.2021 

privind aprobarea valorii actualizate a investițiilor aferente UAT comuna Tătărani și a 

participării Consiliului Local al  comunei Tătărani la cofinanțarea Proiectului regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020 

 

  Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița  

   Având în vedere: 

  - Adresa nr.1524/03.11.2021 transmisă de S.C.Compania de Apă Târgoviște- Dâmbovița S.A., prin care 

solicită actualizarea documentelor instituționale ca urmare a încheierii Contractului de finanțare Program 

Operațional Insfrastructură Mare nr.625 din 30.09.2021, beneficiar S.C.Compania de Apă Târgoviște- 

Dâmbovița S.A., titlul proiectului: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 
uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020”; 

- Prevederile Hotărârii nr.9/25.02.2021  a Consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița privind 

aprobarea valorii investiției aferente UAT comuna Tătărani și a participării Consiliului Local al  

comunei Tătărani la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020; 

  - Prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Dâmbovița“ privind 
aprobarea hotărârilor Adunării Generale a Asociaților ;  
-  Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, cu modificările și 

completările ulterioare ; 

   În temeiul art. 129 alin.2) lit. ,,b’’și lit.”d”, ale alin.4) lit. ,,d’, art.136 alin.1),  art.139 alin.3) lit.’e”, 

art.196 alin.1) lit.”a”, art. 197 alin. 1) și art. 200 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 din valoarea totală actualizată a Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020, valoarea 

investițiilor aferente UAT comuna Tătărani, judetul Dâmbovița, în sumă totală de 50.431.808 lei, 

fără TVA.  

Art.2.- Se aprobă participarea Consiliului Local al UAT comuna Tătărani la cofinanțarea 

Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, 

în perioada 2014 – 2020, cu suma totală de 948.118 lei, reprezentând contribuția UAT  de 2% din 

valoarea eligibilă a investițiilor aferente UAT comuna  Tătărani, județul Dâmbovița. 

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

biroul financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani.    

   Art.4- Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege,  prin intermediul 

secretarului general al comunei Tătărani, Instituției Prefectului-Județul Dâmbovița,  primarului 

comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani, la 

S.C.Compania de Apă Târgoviște- Dâmbovița și se aduce la cunoștință publică prin publicare pe 

pagina de internet, la adresa wwwprimarietatarani.ro 

 
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 

 



      R O M Â N I A 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

COMUNA  TĂTĂRANI 

       P R I M A R  

Nr.11191 /18.11.2021 

 

 

 REFERAT  DE  APROBARE  

A 

al proiectului de hotarare privind aprobarea valorii actualizate a investițiilor aferente 

UAT comuna Tătărani și a participării Consiliului Local al  comunei Tătărani la cofinanțarea 

Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în 

perioada 2014 – 2020 

 

 

 

    Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița,  având în vedere: 

- Adresa nr.1524/03.11.2021 transmisă de S.C.Compania de Apă Târgoviște- Dâmbovița S.A., 

prin care solicită actualizarea documentelor instituționale ca urmare a încheierii Contractului de finanțare 

Program Operațional Insfrastructură Mare nr.625 din 30.09.2021, beneficiar S.C.Compania de Apă 

Târgoviște- Dâmbovița S.A., titlul proiectului: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020”; 

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

nr.59/18.11.2021; 

   - Prevederile Hotărârii nr.9/25.02.2021  a Consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița privind 

aprobarea valorii investiției aferente UAT comuna Tătărani și a participării Consiliului Local al  

comunei Tătărani la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020; 

     - Prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Dâmbovița“ privind 
aprobarea hotărârilor Adunării Generale a Asociaților; 
   -  Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, cu modificările și 

completările ulterioare. 

  
       Ținând cont de faptul ca Unitatea Administrativ Teritorială- Tătărani, face parte din proiectul ”Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020” și 

având în vedere  solicitarea  facută de S.C.Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița, cu  privire la aprobarea 

actualizate a investițiilor aferente UAT comuna Tătărani și a participării Consiliului Local al  

comunei Tătărani la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020, a fost inițiat proiectul de hotarere  pe care îl 

supun dezbaterii și aprobării Consiliului local Tătărani. 

      De reținut este faptul că participarea Consiliului Local al comunei Tătărani la cofinanțarea 

Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, 

în perioada 2014 – 2020, este în  suma totală de de 948.118 lei reprezentând contribuția proprie -

UAT de 2% din valoarea eligibilă a investițiilor aferente UAT comuna Tătărani, județul Dâmbovița, 

în suma totală de 50.431.808 lei, fără TVA.  

 
 

 

                                                         P R I M A R, 

                                              PĂTRU CONSTANTIN 

 

 

 

 

 



                                  

 
       R O M Â N I A 
JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

PRIMĂRIA TĂTĂRANI 

Birou financiar-contabilitate 

Nr.11195 /18.11.2021 

 

 

RAPORT    DE   SPECIALITATE 
 la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii actualizate a investițiilor aferente UAT 

comuna Tătărani și a participării Consiliului Local al  comunei Tătărani la cofinanțarea 

Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în 

perioada 2014 – 2020 

 

 

      Subsemnata Bondoc Ioana- Gabriela, consilier superior la biroul financiar-contabilitate 

din cadrul   Primăriei comunei Tătărani, județul Dâmbovțta,  ținând cont de : 

-  Adresa nr.1524/03.11.2021 transmisă de S.C.Compania de Apă Târgoviște- Dâmbovița S.A. prin care 

solicită actualizarea documentelor instituționale ca urmare a încheierii Contractului de finanțare Program 

Operațional Insfrastructură Mare nr.625 din 30.09.2021, beneficiar S.C.Compania de Apă Târgoviște- 

Dâmbovița S.A., titlul proiectului: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 

județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020”; 

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

nr.59/18.11.2021; 

   -     Referatul de aprobare al primarului comunei Tătărani  înregistrat la nr.11191/ 18.11.2021; 

- Prevederile Hotărârii nr.9/25.02.2021a Consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița privind aprobarea 

valorii investiției aferente UAT comuna Tătărani și a participării Consiliului Local al  comunei 

Tătărani la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 

județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020; 

     - Prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Dâmbovița“ privind 
aprobarea hotărârilor Adunării Generale a Asociaților;  
   -  Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, cu modificările și 

completările ulterioare. 

       Constat că se impune supunerea spre dezbatere și aprobare în ședința Consiliului local 

Tătătrani a Proiectului de hotărâre privind aprobarea valorii actualizate a investițiilor  aferente 

UAT comuna Tătărani și a participării Consiliului Local al comunei Tătărani la cofinanțarea 

Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în 

perioada 2014 – 2020,  participarea Consiliului Local al comunei Tătărani la cofinanțarea 

Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în 

perioada 2014 – 2020,  fiind  în  suma totală de 948.118 lei reprezentând contribuția proprie -

UAT de 2% din valoarea eligibilă a investițiilor aferente UAT comuna Tătărani, județul 

Dâmbovița, in suma totală de 50.431.808 lei, fără TVA.  

    Proiectul de hotărâre în forma prezentată de inițiator, respectă legislația în vigoare. 

 

 

INTOCMIT, 

 

Consilier superior 

Bondoc Ioana- Gabriela,  


