
       R O M Â N I A 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

COMUNA  TĂTĂRANI 

CONSILIUL  LOCAL 

H O T Ă  R Â  R E 
Privind apartenența bunului  Dispensar uman la  domeniul public al comunei Tătărani, județul 

Dâmbovița 

 

           Consiliul local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița întrunit în ședință extraordinară 

convocată  de îndată în data 13 decembrie 2021; 

            Având în vedere : 

  - Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, inregistrat sub  

Nr.68/13 12.2021; 

 - Referat de aprobare Nr. Nr.68/13.12.2021 întocmit de primarul comunei Tătărani, județul 

Dâmbovița;  

- Raport de specialitate Nr. Nr.12.023/12.2021 întocmit de compartimentul de resort cadastru- mediu, 

prin care se propune certificarea faptului că bunul  Dispensar uman din satul Căprioru, comuna 

Tătărani, județul Dâmbovița, în domeniul public al comunei Tătărani;  

-  Cartea Funciară Nr.71445 Tătărani, drept de proprietate, 

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

Nr.2498/25.03.2021, 
  -  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 art.5 alin.1) din Legea Nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările 

și completările ulterioare și ale art.453 lit.g din Legea Nr.227/2015 - Codul Fiscal, actualizată, 

  -  Prevederile  art.286 alin.1) si alin.4), art.287 lit.’b” si art.607 din Ordonanța de Urgență a 

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

  - Avizele  consultative ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tătărani, județul 

Dâmbovița, 

       În temeiul art.129 alin.1) lit.”c”, alin.6) lit.”d”, art.139 alin.1), alin.3) lit.”e” și lit.”g”, art.140 

alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul  

administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

 

                                                             H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

     Art.1 – Bunul  Dispensar uman, imobil situat în sat Căprioru, strada Principală, nr.104, 

compus din terenul de la poziția nr.63 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public 

al comunei Tătărani, categorie de folosință curți-construcții în suprafață de = 561mp, 

vecinătăți: N=proprietate particulară; E=proprietăți particulare; S=proprietăți particulare, V= 

DJ 702 B, cât și construcțiile C1- construcții administrative și social culturale,  suprafață 

construită la sol = 195 mp, suprafață desfașurată = 310 mp, Dispensar uman, P+M,  cărămidă, 

țiglă ”;   C2- construcție anexă, suprafață construită la sol/suprafață desfașurată = 19 mp, 

magazie lemne, P,  beton+ tablă; C3- construcție anexă, suprafață construită  la sol/suprafață 

desfașurată = 8 mp, platformă gunoi, P, beton, plasă sudată+tablă,  Carte Funciară nr.71445, 

este  bun care aparține domeniului public al comunei Tătărani, județul Dâmbovița. 

 

        Art.2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către  primarul comunei Tătărani, 

biroul financiar-contabil si compartimentele urbanism, cadastru-mediu, din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului comunei Tătărani.      



    Art.3.– Prezenta hotărîre va fi comunicată prin grija secretarului general al comunei 

Tătărani, Instituției Prefectului-județul Dâmbovița, Primarului comunei Tătărani, biroului 

financiar-contabil și compartimentelor urbanism, cadastru-mediu din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului și va fi adusă la cunoștință publică prin publicitate pe site-ul 

Primăriei comunei Tătărani și în monitorul  oficial local. 

 

 

 

 

 

TĂTĂRANI                                                           PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ 

Nr.64                                                                        STĂNESCU CONSTANTIN 

Data- 13.12.2021                                             

 

 

 

 

 

                             Contrasemnează pentru legalitate, 

                                Secretar general comună 

                                    MIHĂILĂ MIOARA 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru”,  - voturi „împotrivă”,   -„abținere”. 

Nr. consilieri în funcție: 15  
Nr. consilieri prezenți:   14 

Nr. consilieri absenți:      1   



       ROMANIA 

JUDETUL  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.68/13.12.2021 

Privind apartenența bunului  Dispensar uman  la  domeniul public al comunei Tătărani,  

județul Dâmbovița 

 

    Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 

   Având în vedere : 
-  Cartea Funciară Nr.71445 Tătărani, drept de proprietate, 

  -  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; 

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

Nr.2498/25.03.2021, 

   - Prevederile art.5 alin.1) din Legea Nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările 

și completările ulterioare și ale art.453 lit.g din Legea Nr.227/2015 - Codul Fiscal, actualizată, 

  -  Prevederile  art.286 alin.1) si alin.4), art.287 lit.’b” si art.607 din Ordonanța de Urgență a 

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

       În temeiul art.129 alin.1) lit.”c”, alin.6) lit.”d”, art.139 alin.1), alin.3) lit.”e” și lit.”g”, art.140 

alin.1), art.196 alin.1) lit.a) și art.200 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind 

Codul  administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

 

                                                             H O T Ă R Ă Ș T E: 

     Art.1 – Bunul  Dispensar uman, imobil situat în sat Căprioru, strada Principală, nr.104, 

compus din terenul de la poziția nr.63 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public 

al comunei Tătărani, categorie de folosință curți-construcții în suprafață de = 561mp, 

vecinătăți: N=proprietate particulară; E=proprietăți particulare; S=proprietăți particulare, V= 

DJ 702 B, cât și construcțiile C1- construcții administrative și social culturale,  suprafață 

construită la sol = 195 mp, suprafață desfașurată = 310 mp, Dispensar uman, P+M,  cărămidă, 

țiglă ”;   C2- construcție anexă, suprafață construită la sol/suprafață desfașurată = 19 mp, 

magazie lemne, P,  beton+ tablă; C3- construcție anexă, suprafață construită  la sol/suprafață 

desfașurată = 8 mp, platformă gunoi, P, beton, plasă sudată+tablă,  Carte Funciară nr.71445, 

este  bun care aparține domeniului public al comunei Tătărani, județul Dâmbovița. 

        Art.2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către  primarul comunei Tătărani, 

biroul financiar-contabil si compartimentele urbanism, cadastru-mediu, din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului comunei Tătărani.      

    Art.3.– Prezenta hotărîre va fi comunicată prin grija secretarului general al comunei 

Tătărani, Instituției Prefectului-județul Dâmbovița, Primarului comunei Tătărani, biroului 

financiar-contabil și compartimentelor urbanism, cadastru-mediu din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului și va fi adusă la cunoștință publică prin publicitate pe site-ul 

Primăriei comunei Tătărani și în monitorul  oficial local. 

 

                                                                                                                      I N I T I A T O R , 

        TATARANI                                                                                             P R I M AR 

                                                                                                                PATRU  CONSTANTIN 

                              Avizat pentru legalitate,  

                          Secretar general comună 

                             MIHAILA  MIOARA 



       ROMANIA 

JUDETUL  DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

       P R I M A R 

Nr.12.019/13.12.2021 

 

 

 

    REFERAT   DE   APROBARE 
Al  Proiectului de hotarare privind apartenența bunului  Dispensar uman  la  domeniul public al 

comunei Tătărani, județul Dâmbovița 

 

 

 

 

     Primarul Tătărani, județul Dâmbovița, ținând cont de   : 

-  Cartea Funciară Nr.71445 Tătărani, drept de proprietate , 
        -  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; 

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

Nr.2498/25.03.2021, 

   - Prevederile art.5 alin.1) din Legea Nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările 

și completările ulterioare și ale art.453 lit.g din Legea Nr.227/2015 - Codul Fiscal, actualizată, 
 -  Prevederile  art.286 alin.1) si alin.4), art.287 lit.’b”  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

   - Prevederile art.129 alin.1) lit.”c”, alin.6) lit.”d”, art.139 alin.3) lit.”e” si lit.”g”, art.140 alin.1), art.196 

alin.1) lit.a) si art.200 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

      Având în vedere faptul că în anul 2018 a fost eliberată Autorizația de construire nr.22/10.08.20218  

pentru construirea unui dispensar uman în satul Căprioru, comuna Tătărani, iar în data de 23.03.2021 s-a 

întocmit Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.2498/25.03.2021, este necesară supunerea  

spre dezbatere si  aprobare Consiliului local Tatarani a Proiectului de hotarare privind apartenența a bunului  

Dispensar uman  la  domeniul public al comunei Tătărani, județul Dâmbovița, în vederea  efectuării înscrerii 

mențiunilor de rigoare în Cartea Funciară nr.71445 Tătrani, cât si atestarea acestui bun în Inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului punlic al comunei Tătărani. 

 

 

 

 
                                                         

TATARANI                                                                       P R I M  AR 

                                                                                  PATRU  CONSTANTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       ROMANIA 

JUDETUL  DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

       P R I M A R 

Nr.12.023/13.12.2021 

 

    RAPORT   DE  SPECILAITATE 
la  Proiectul de hotarare privind apartenența bunului  Dispensar uman  la  domeniul public al 

comunei Tătărani, județul Dâmbovița 

 

 
           Antofie Irina Ioana – consilier principal la compartimentul cadastru-mediu din cadrul aparatului 

de specialitate al  Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita, având în vedere : 

 

- Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, inregistrat sub  

Nr..68/13.12.2021; 

- Raportul de aprobare Nr.12019/13.12.2021 întocmit de primarul comunei Tătărani, județul 

Dâmbovița;  

  -  Cartea Funciară Nr.71445 Tătărani, drept de proprietate , 
        -  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; 

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

Nr.2498/25.03.2021, 
 

    Ținând cont de: 

-  Prevederile art.5 alin.1) din Legea Nr.7/1996 a cadastrului și publicitatii imobiliare, cu modificările 

si completarile ulterioare și ale art.453 lit.g din Legea Nr.227/2015 - Codul Fiscal, actualizată, 

 -  Prevederile  art.286 alin.1) si alin.4), art.287 lit.’b”  din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

   - Prevederile art.129 alin.1) lit.”c”, alin.6) lit.”d”, art.139 alin.3) lit.”e” si lit.”g”, art.140 alin.1), 

art.196 alin.1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
     Ca  urmare a celor mai sus  prezentate  se impune  supunerea spre dezbatere și  aprobare Consiliului 

local Tătărani a Proiectului de hotărâre privind apartenența bunului  Dispensar uman  la  domeniul 

public al comunei Tătărani, județul Dâmbovița, proiectul de hotărâre respectând legislația în 

vigoare. 

 

 

 

 

ÎNTOCMIT, 
Consilier principal, 

Antofie Irina-  Ioana 

 

 

 

 


