
       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 al comunei 

Tătărani, judeţul Dâmboviţa 

 

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

ȋn  data de 29 decembrie 2021 

               Având ȋn vedere : 

         -  Referatul de aprobare Nr.12223/17.12.2021 ȋntocmit de Primarul comunei Tătărani, 

judeţul Dâmboviţa; 

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

120881/DPFBL-5156/26.11.2021, înregistrată la primăria Tătărani la nr.11678/06.12.2021; 
             - 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 ; 

      - Raportul de specialitate Nr.12226/17.12.2021 ȋntocmit de responsabilul cu patrimoniul 

din cadrul Primăriei comunei  Tătărani; 

             - 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; 

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

9601/01.10.2021; 

     - Referatul Nr.9602/01.10.2021 privind conformitatea cu realitatea întocmit de 

compartimentul cadastru-mediu în colaborare cu biroul financiar-contabilitate din cadrul 

Primăriei comunei Tătărani; 

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

nr.9609/01.10.2021;    

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

Tătărani, judeţul Dâmboviţa;                   

                    - Prevederile  art.289 alin.6) și art.607alin.4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

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

               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,   se modifică la  poziția 63, după cum urmează:   

         - coloana 1  va avea următorul cuprins “ 1.6.2  ”, coloana 2  va avea următorul cuprins 

 ” Dispensar uman”,  coloana 3 va avea următorul cuprins “ Imobil situat în sat Căprioru, 

strada Principală, nr.104, constituit din teren categorie de folosință curți-construcții în 

suprafață de=561mp, număr cadastral 71445, vecinătăți: N=proprietate particulară; 

E=proprietăți particulare; S=proprietăți particulare, V= DJ 702 B.Terenul este împrejmuit și 

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, număr cadastral 71445; coloana 4 va avea 

următorul cuprins: ”2021” , coloana 5 va avea următorul cuprins: ”940,409 ”, coloana 6 va 

avea următorul cuprins “ Autorizație de construire nr.22/10.08.2018, Proces-verbal de recepție 

la terminarea lucrărilor Nr.2498/25.03.2021, Decizie Nr.114/24.04.1975, Contract de donație 

nr.1338/26.06.1975, Carte Funciară nr.71455 Tătărani”. 

 

     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.68                                                                           STĂNESCU CONSTANTIN   

            Data-29.12.2021 

 

 

 

                                              Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                  Secretar  general comună  

                                                       MIHĂILĂ MIOARA 

 

 

 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”,  1 vot „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.69/17.12.2021 

Privind   atestarea  Inventarului  bunurilor care aparţin domeniului public al  

comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa 

 

                 Primarul comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa; 

                 Având în vedere :     

            -  Referatul de aprobare Nr.12223/17.12.2021 ȋntocmit de Primarul comunei Tătărani, 

judeţul Dâmboviţa; 

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

120881/DPFBL-5156/26.11.2021, înregistrată la primăria Tătărani la nr.11678/06.12.2021; 

      - Raportul de specialitate Nr.12226/17.12.2021 ȋntocmit de responsabilul cu patrimoniul 

din cadrul Primăriei comunei  Tătărani; 

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

120881/DPFBL-5156/26.11.2021, înregistrată la primăria Tătărani la nr.11678/06.12.2021; 
             - 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 ; 
       - Prevederile Hotărârii nr.64 /13.12.2021 a Consiliului Local Tătărani, județul Dâmbovița, privind 

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

Dâmbovița, 

       - 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; 

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

9601/01.10.2021; 

     - Referatul Nr.9602/01.10.2021 privind conformitatea cu realitatea întocmit de 

compartimentul cadastru-mediu în colaborare cu biroul financiar-contabilitate din cadrul 

Primăriei comunei Tătărani; 

                   - Prevederile  art.289 alin.6) și art.607alin.4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

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

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

nr.9609/01.10.2021;    

            - 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,   se modifică la  poziția 63, după cum urmează:   

 

         - coloana 1  va avea următorul cuprins “ 1.6.2  ”, coloana 2  va avea următorul cuprins 

”Dispensar uman”,  coloana 3 va avea următorul cuprins “ Imobil situat în sat Căprioru, strada 

Principală, nr.104, constituit din  teren categorie de folosință curți-construcții în suprafață de = 

561mp, număr cadastral 71445, vecinătăți: N=proprietate particulară; E=proprietăți 

particulare; S=proprietăți particulare, V= DJ 702 B.Terenul este împrejmuit și 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, număr cadastral 71445; coloana 4 va avea următorul cuprins: ”2021” , coloana 5 

va avea următorul cuprins: ”940,409 ”, coloana 6 va avea următorul cuprins “ Autorizație de 

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

Nr.2498/25.03.2021, Decizie Nr.114/24.04.1975, Contract de donație nr.1338/26.06.1975,Carte 

Funciară nr.71455 Tătărani”. 

 

          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 MIOA 



                                                                                          
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA                                                       

 COMUNA  TĂTĂRANI                                                 

      P  R I M Ă R I A 

Responsabil Patrimoniu 

Nr.12226 din.17.12.2021                   R A P O R T   DE  SPECIALITATE 

                        Privind   atestarea  Inventarului  bunurilor care aparţin domeniului public al  
                  comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa 

 

                 Subsemnata Antofie Irina- Ioana -consilier principal, responsabilul cu patrimoniul 

din cadrul Primăriei comunei  Tătărani, județul Dâmbovița, având în vedere: 

 

      -   Proiectul de hotărâre  Nr.69/17.12.2021 iniţiat de Primarul comunei  Tătărani, judeţul 

Dâmboviţa,  

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

120881/DPFBL-5156/26.11.2021, înregistrată la primăria Tătărani la nr.11678/06.12.2021; 
             - 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; 

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

9601/01.10.2021; 

                     -  Prevederile art.289 alin.2), alin.5),alin.6) si art.607alin.4)  din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare;   

      - Autorizația de construire nr.22/10.08.2018, Proces-verbal de recepție la terminarea 

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

      - Decizia Nr.114/24.04.1975, Contractul de donație nr.1338/26.06.1975. 
      - Prevederile Hotărârii nr.64 /13.12.2021 a Consiliului Local Tătărani, județul Dâmbovița, privind 

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

Dâmbovița, 

           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 ; 

        Se inpune atestarea  inventarului  bunurilor care aparţin domeniului public al unității 

administrativ- teritoriale Tătărani, judeţul Dâmboviţa, la Secțiunea I “Bunuri imobile”, cu 

privire la modificarea poziției 63 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 principal 

                                                        Antofie Irina- Ioana 



       R O M Â N I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

       P R I M A R 

Nr.12223/17.12.2021 

                                                

 

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

public al comunei 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:  

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

120881/DPFBL-5156/26.11.2021, înregistrată la primăria Tătărani la nr.11678/06.12.2021; 

    - 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 art.289 alin.5) , alin.6) și art.607 alin.4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completarile ulterioare; 

        Ținând cont de : 

- 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; 

 - Autorizația de construire nr.22/10.08.2018, Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 

Nr.2498/25.03.2021, Carte Funciară nr.71455 Tătărani”. 
  - Prevederile Hotărârii nr.64 /13.12.2021 a Consiliului Local Tătărani, județul Dâmbovița, privind 

apartenența bunului  Dispensar uman  la  domeniul public al comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

   - 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, se  impune  la Secțiunea I  “Bunuri imobile” 

modificarea poziției 63,  având în vedere faptul că în anul 2018 Consiliul local Tătărani  a 

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 și figurează  înregistrat în Inventarul bunurilor 

care aparțin domeniului public al comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa, încă din anul 1999, 

data la care a fost inițial  intocmit acest inventar.   

   Bunul descris  în proiectul de hotărâre nr.69/17.12.2021 nu face obiectul  unor cereri de 

reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire depuse în temeiul actelor 

normative, care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de statul 

roman în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, nu este grevat de sarcini și nu este 

declarat de uz și de interes public județean sau național. 

   Valoarea de inventar a bunului  ce face obiectul  proiectului de hotărâre nr. nr.69/17.12.2021 

a fost  stabilită în urma evaluării  efectuate de firmă autorizată. 

 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                                               P R I M A R                       

                                                                                                         PĂTRU  CONSTANTIN  


