
      R O M Â N I A 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

CONSILIUL  LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 

Privind aprobarea transferului mijlocului fix “ microbuz pentru transport școlar” din 

gestiunea primăriei comunei Tătărani, județul Dâmbovița, în gestiunea Școlii Gimnaziale 

Tătărani, comuna Tătărani, județul Dâmbovița 

 

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

dată de 31.03.2022 

Având în vedere: 

 
     - Proiectul de hotarare Nr.17/28.03.2022 initiat de Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita; 

     - Referatul de aprobare Nr.2546/28.03.2022 prezentat de Primarul comunei Tatarani la proiectul de 

hotarare; 

     - Raportul de specialitate nr.2551/28.03.2022 intocmit de consilier la birou financiar -contabilitate din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tatarani, prin care propune  aprobarea transferului 

mijlocului fix “ microbuz pentru transport școlar” din gestiunea primăriei comunei Tătărani, județul 

Dâmbovița, în gestiunea Școlii Gimnaziale Tătărani, comun a Tătărani, județul Dâmbovița, 

    -  Prevederile Legii  contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificarile și completarile ulterioare; 

    -  Prevederile Hotărârii Guvenului Nr.841/1995 (*actualizată*) privind procedurile de transmitere fără plată 

și de valorificare a bunurilor apatinând instituțiilor publice, 

       -  Prevederile Legii nr.273/2006, actualizată, privind finanțele publice locale;.  

     - Rapoartul favorabil de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tătărani; 

      În temeiul art.129 alin.2) lit. .”b”, lit.”d”, alin.7) lit.”d”, lit.”f”, lit.”n”,   art.135 alin.8), art.139 alin.1), 

art.139 alin.3) lit.g), art.196 alin.1) lit.a)  din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

H O T Ă R A Ș T E: 

 

        Art.1.- Se aprobă transferul mijlocului fix “microbuz pentru transport școlar” din gestiunea 

primăriei comunei Tătărani, județul Dâmbovița, în gestiunea Școlii Gimnaziale Tătărani, comuna 

Tătărani, județul Dâmbovița,  mijloc identificat astfel: 

- număr de înmatriculare     = DB 06 SID 

- data înmatriculării             = 12.10.2007 

- anul fabricației                   = 2007 

- număr de identificare        = ZFA25000001258321 

- seria cărții de identitate     = F952802 

- deținănătorul                      = Primăria  comunei Tătărani, județul Dâmbovița  

- categoria                             = Microbuz 

- caroseria                              = CW STANDARD 

- marca/tipul/variata              = Fiat / 250/ ECMMC DUCATO 

- număr de omologare           = G316181211UB6E4 

- masă proprie                        = 2860 Kg 

- masă totală max. autorizată = 4.005 Kg 

- număr de locuri                    = 17 

- culoare                                 = Galben 

- cilindree                               = 2287 cmc 

- putere maximă                     = 88 kW 

- numă inventar                      = 33 
 



        Art.2.- Transferul mijlocului fix “microbuz pentru transport școlar” se va efectua conform 

protocolului de predare-primire, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

        Art.3- Se imputernicește  domnul Pătru Constantin – primarul comunei Tătărani, în vederea 

semnării protocolului de predare-primire, precum și toate documentele necesare transferului. 

 

       Art.4.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani și biroul 

financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani, care va realiza operațiunile necesare 

pentru ieșirea din gestiune a mijlocului fix. 

 

       Art.5- Prezenta hotărâre se comunică prin grija  Secretarului  general al comunei Tătărani 

Primarului comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate, Instituției Prefectului–Județul 

Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, și se aduce la cunoștință publică prin 

publicare pe pagina de internet, la adresa wwwprimarietatarani.ro- Monitorul Oficial Local, 

subeticheta  ”Hotărârile autorității deliberative” . 

 

 

 

  

TĂTĂRANI                                                            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

Nr.16                                                                            ANTOFIE TIBERIU 

Data-31.03.2022 

 

 

 

 

      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 ECT   DE   H O T Ă R Â R E 
Nr.17/28.03.2022 

Privind aprobarea transferului mijlocului fix “ microbuz pentru transport școlar” din 

gestiunea primăriei comunei Tătărani, județul Dâmbovița, în gestiunea Școlii Gimnaziale 

Tătărani, comuna Tătărani, județul Dâmbovița 

 

 

 Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

 

 Având în vedere: 

    -  Prevederile Legii  contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificarile și completarile ulterioare; 

    -   Prevederile Hotărârii Guvenului Nr.841/1995 (*actualizată*) privind procedurile de transmitere fără plată 

și de valorificare a bunurilor apatinând instituțiilor publice, 

    -  Prevederile Legii nr.273/2006, actualizată, privind finanțele publice locale;.  
     -  Prevederile  art.129 alin.2) lit. .”b”, lit.”d”, alin.7) lit.”d”, lit.”f”, lit.”n”,   art.135 alin.8), art.139 alin.1), 

art.139 alin.3) lit.g), art.196 alin.1) lit.a)  din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

                                                        H O T Ă R Ă Ș TE : 

 

       

           Art.1.- Se aprobă transferul mijlocului fix “microbuz pentru transport școlar” din gestiunea 

primăriei comunei Tătărani, județul Dâmbovița, în gestiunea Școlii Gimnaziale Tătărani, comuna 

Tătărani, județul Dâmbovița,  mijloc identificat astfel: 

- număr de înmatriculare     = DB 06 SID 

- data înmatriculării             = 12.10.2007 

- anul fabricației                   = 2007 

- număr de identificare        = ZFA25000001258321 

- seria cărții de identitate     = F952802 

- deținănătorul                      = Primăria  comunei Tătărani, județul Dâmbovița  

- categoria                             = Microbuz 

- caroseria                              = CW STANDARD 

- marca/tipul/variata              = Fiat / 250/ ECMMC DUCATO 

- număr de omologare           = G316181211UB6E4 

- masă proprie                        = 2860 Kg 

- masă totală max. autorizată = 4.005 Kg 

- număr de locuri                    = 17 

- culoare                                 = Galben 

- cilindree                               = 2287 cmc 

- putere maximă                     = 88 kW 

- numă inventar                      = 33 

        Art.2.- Transferul mijlocului fix “microbuz pentru transport școlar” se va efectua conform 

protocolului de predare-primire, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

        Art.3- Se imputernicește  domnul Pătru Constantin – primarul comunei Tătărani, în vederea 

semnării protocolului de predare-primire, precum și toate documentele necesare transferului. 

 



       Art.4.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani și biroul 

financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani, care va realiza operațiunile necesare 

pentru ieșirea din gestiune a mijlocului fix. 

 

       Art.5- Prezenta hotărâre se comunică prin grija  Secretarului  general al comunei Tătărani 

Primarului comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate, Instituției Prefectului–Județul 

Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, și se aduce la cunoștință publică prin 

publicare pe pagina de internet, la adresa wwwprimarietatarani.ro- Monitorul Oficial Local, 

subeticheta  ”Hotărârile autorității deliberative” . 

 

 

 

TĂTĂRANI 

                                           INIȚIATOR, 

 

                                                                                            P R I M A R 

                                              PĂTRU CONSTANTIN 

 

 

 

 

 

 Avizat pentru legalitate, 

 Secretar general comună 

  MIHĂILĂ MIOARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     R O M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

     P R I M A R I A  

Nr.2551/28.03.2022 

 

 

Raport   de specialitate 
la Proiectul de hotarare privind aprobarea transferului mijlocului fix “ microbuz pentru 

transport școlar” din gestiunea primăriei comunei Tătărani, județul Dâmbovița, în gestiunea 

Școlii Gimnaziale Tătărani, comuna Tătărani, județul Dâmbovița 

 

 

 

 

        Subsemnata  Cocoșilă Bianca- Georgiana, consilier superior la birou  financiar-contabilitate din  

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tatarani, judetul Dambovita, având în vedere: 
 

    - Proiectul de hotarare Nr.17/28.03.2022 initiat de Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita; 

    - Referatul de aprobare Nr.2546/28.03.2022 prezentat de Primarul comunei Tatarani la proiectul de hotarare; 

    -  Prevederile Legii  contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificarile și completarile ulterioare; 

   -   Prevederile Hotărârii Guvenului Nr.841/1995 (*actualizată*) privind procedurile de transmitere fără plată 

și de valorificare a bunurilor apatinând instituțiilor publice, 

  -  Prevederile Legii nr.273/2006, actualizată, privind finanțele publice locale;.  

 

       Ținând cont de prevederile   art.129 alin.2) lit. .”b”, lit.”d”, alin.7) lit.”d”, lit.”f”, lit.”n”,  art.135 alin.8), 

art.139 alin.1), art.139 alin.3) lit.g), art.196 alin.1) lit.a)  din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

        Consider că Proiectul de hotarare privind aprobarea transferului mijlocului fix “microbuz 

pentru transport școlar” din gestiunea primăriei comunei Tătărani, județul Dâmbovița, în 

gestiunea Școlii Gimnaziale Tătărani, comuna Tătărani, județul Dâmbovița, poate fi supus 

dezbaterii Consiliului local Tatarani, în forma propusă  de inițiator, acesta  respectând 

legislația  în vigoare. 

 

 

 

 

Consilie superior, 

Cocoșilă Bianca- Georgiana 
 

 

 

 

 

 

 



        R O M Â N I A 

JUDETUL DÂMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

       P R I M A R  

Nr.2546/28.03.2022 

 

 

 

RAPORT   DE  APROBARE 

 Al Proiectului de hotarare privind aprobarea transferului mijlocului fix “ microbuz pentru 

transport școlar” din gestiunea primăriei comunei Tătărani, județul Dâmbovița, în gestiunea 

Școlii Gimnaziale Tătărani, comuna Tătărani, județul Dâmbovița 

 

 

 

 

           Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, având în vedere: 

  -   Prevederile Legii  contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificarile și completarile 

ulterioare; 
   -    Prevederile Hotărârii Guvenului Nr.841/1995 (*actualizată*) privind procedurile de transmitere 

fără plată și de valorificare a bunurilor apatinând instituțiilor publice, 

     -    Prevederile Legii nr.273/2006, actualizată, privind finanțele publice locale;.  

     -  Prevederile art. art.129 alin.2) lit. .”b”, lit.”d”, alin.7) lit.”d”, lit.”f”, lit.”n”,  art.135 alin.8), 

art.139 alin.1), art.139 alin.3) lit.g), art.196 alin.1) lit.a)  din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

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

   

          Ținând cont de faptul că începând cu data de 21 martie 2022 unul dintre șoferii  încadrați 

la primăria comunei Tătărani, șofer pe microbuz pentru transport școlar, s-a pensionat pentru 

motiv de pensionare la limită de varstă,  încetându-i de  drept contractul  individual  de muncă,  

primaria comunei Tătărani nu mai poate să finanțeze  cele două posturi de șoferi având în 

vedere aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr.1.071/2021 privind stabilirea salariului 

de baza minim brut pe tara  garantat in plata de a le căror prevederi nu s-a ținut cont la 

întocmirea bugetului inițial pe anul 2022.  

         Menționez faptul că  la cheltuielile  salariale nu se pot face de moment virări de credite și 

constat că este necesar să se supună spre dezbatere și aprobare Consiliului local Tătărani 

proiectul de hotărâre privind aprobarea transferului mijlocului fix “microbuz pentru transport 

școlar” din gestiunea primăriei comunei Tătărani, județul Dâmbovița, în gestiunea Școlii 

Gimnaziale Tătărani, comuna Tătărani, județul Dâmbovița. 

 

 

 

 

 

P R IM A R 

 

PĂTRU CONSTANTIN 



 

                                                                                  Anexă la Hotărârea Consiliului Local Tătărani 

                                                                                         Nr……………/31.03.2022 

 

 

 

    

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA                                                         JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA                                                  

COMUNA  TĂTĂRANI                                                                COMUNA  TĂTĂRANI 

     P R I M Ă R I A                                                 ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂTĂRANI 

Nr…………../…………..2022                                                      Nr……………./……………..2022 

 

 

 

 

P R O T O C O L 
Privind  transferul mijlocului fix “ microbuz pentru transport școlar” din gestiunea primăriei 

comunei Tătărani, județul Dâmbovița, în gestiunea Școlii Gimnaziale Tătărani, comuna 

Tătărani, județul Dâmbovița 

 

 

 

 

     În temeiul prevederilor Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificarile și 

completarile ulterioare, Ordonanței de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotărârii Guvenului Nr.841/1995 

(*actualizată*) privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor apatinând 

instituțiilor publice, Legii nr.273/2006, actualizată, privind finanțele publice locale și Legii 

nr.1/2011-Legea  Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare. 

      

 

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

 

- Primăria comunei Tătărani, județul Dâmbovița, cu sediul în comuna Tătărani,  sat 

Tătărani strada Principală, nr.59, județul Dâmbovița, cod fiscal 4443430 deschis la 

Trezoreria Târgoviște, reprezentată prin primar- PĂTRU CONSTANTIN, în calitate de 

proprietar/predator, pe de o parte 

 

     ȘI 

 

- Școala Gimnazilă Tătărani județul Dâmbovița, cu sediul în comuna Tătărani,  sat 

Tătărani strada Principală, nr…….., județul Dâmbovița, reprezentată prin  Director 

PERIANU RAMONA-MARILENA, în calitate de administrator/primitor, pe de altă 

parte 

 

 

         În baza Hotărârii Consiliului Local Tătărani, județul Dâmbovița Nr………/31.03.2022, a 

intervenit prezentul protocol privind: 

 

 

 

 



 

1.   II.   OBIECTUL PROTOCOLULUI    

     Art.1- Transferul mijlocului fix “microbuz pentru transport școlar” din gestiunea primăriei 

comunei Tătărani, județul Dâmbovița, în gestiunea Școlii Gimnaziale Tătărani, comuna 

Tătărani, județul Dâmbovița,  mijloc identificat astfel: 

- număr de înmatriculare         = DB 06 SID 

- data înmatriculării                  = 12.10.2007 

- anul fabricației                        = 2007 

- număr de identificare             = ZFA25000001258321 

- seria cărții de identitate         = F952802 

- deținănătorul                          = Primăria  comunei Tătărani, județul Dâmbovița  

- categoria                                 = Microbuz 

- caroseria                                 = CW STANDARD 

- marca/tipul/variata                = Fiat / 250/ ECMMC DUCATO 

- număr de omologare             = G316181211UB6E4 

- masă proprie                          = 2860 Kg 

- masă totală max. autorizată = 4.005 Kg 

- număr de locuri                      = 17 

- culoare                                     = Galben 

- cilindree                                  = 2287 cmc 

- putere maximă                       = 88 kW 

- numă inventar                        = 33 

        Art.2.- Mijlocul fix descries mai sus se predă din  gestiunea primăriei comunei Tătărani, 

județul Dâmbovița, în gestiunea Școlii Gimnaziale Tătărani, comuna Tătărani, județul 

Dâmbovița și va avea ca destinație, în continuare ” transport școlar”. 

 

     Art.3- Primitorul, Școală Gimnazială Tătărani, comuna Tătărani, județul Dâmbovița, va 

asigura administrarea, funcționarea și întreținerea mijlocului fix, fără a schimba destinația 

acestuia. 

 

       Art.4.- Primăria comunei Tătărani, județul Dâmbovița, cu sediul în comuna Tătărani, cât și 

Școala Gimnazilă Tătărani, județul Dâmbovița, vor înregistra în evidnțele contabile operațiunile 

privind intrarea, respectiv ieșirea în/din gestiune a mijlocului fix “microbuz pentru transport 

școlar” și, de asemenea, vor realiza și celelalte operațiuni/proceduri privind regimul juridic al 

mijlocului fix “microbuz pentru transport școlar”, care face obiectul prezentului protocol. 

 

      Art.5.- Modificarea și completarea prezentului protocol se poate face ori de câte ori va fi 

nevoie, prin acte adiționale, cu acordul scris al părților, în funcție de necesitatea și de 

reglementările legislative în materie. 

 

       Drept pentru care s-a încheiat prezentul protocol în două exemplare, din care un exemplar 

la Școala Gimnazilă Tătărani, județul Dâmbovița, primitor și un  exemplar la Primăria 

comunei Tătărani, județul Dâmbovița, predator. 

                 PREDĂTOR                                                                            PRIMITOR 

   PRIMĂRIA COMUNEI TĂTĂRANI                          ȘCOALA GIMNAZILĂ TĂTĂRANI 

               P R I M A R                                                                               DIRECTOR 

      PĂTRU CONSTANTIN                                                   PERIANU RAMONA-MARILENA 



 

 

 

 

 

 
 


