
        R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

 CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea proiectului „Reabilitarea moderată a Căminului Cultural Priboiu, 

din Comuna Tătărani, județ Dâmbovița” și a cheltuielilor aferente proiectului 

 

              Consiliul local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița, convocat în ședință 

extraordinară convocată de îndată în data de 16 mai 2022; 

 

             Având în vedere : 

           -Proiectul de hotarare inițiat de Primarul comunei Tătărani, înregistrat la nr.26 

/16.05.2022; 

         -  Referatul de aprobare nr.3936/16.05.2022 întocmit de Primarul comunei Tătărani, 

județul Dâmbovița,    
- PLANUL NATIONAL  DE  REDRESARE  SI  REZILIENTA  a  ROMANIEI; 
- Ghidului specific - „Conditii de accesare a fondurilor europene aferente PNRR in 

cadrul  apelurilor de proiecte - PNRR/2022/C10; Primaria Comunei Tătărani este 
solicitant eligibil, în calitate de autoritate publică locală;  

        - Prevederile art. 44, alin 1) și 2) din  Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu  modificarile și completările ulterioare; 

        - Prevederile H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate  

din fonduri publice; 

    -  Raportul compartimentului de specialitate din cadrul primariei comunei Tătărani ,  

înregistrat la nr.3938./16.05.2022; 

      - Avizul  consultativ al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local  Tătărani, ; 

          În temeiul art.129 alin.2) lit.”c”, alin.6) lit.c”, art.139 alin.1) și alin.3) lit.g), art.140 

alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

                                                     H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
        Art.1.- Se aprobă participarea în cadrul proiectului „Reabilitarea moderată a 

Căminului Cultural din Comuna Tătărani, județ Dâmbovița”, în vederea finanțării acestuia 

în cadrul PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA - 

COMPONENTA C10- FONDUL LOCAL, Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a 

clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților 

administrativ-teritoriale. 

    Art.2- Se aprobă  Nota de fundamentare a investitiei,  Anexa 1 la prezenta hotărâre. 

    Art.3- Se aprobă  Descrierea sumară a investitiei, Anexa 2 la prezenta hotărâre. 

  



    Art.4 - Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea moderată a Căminului 
Cultural Priboiu, din Comuna Tătărani, județ Dâmbovița”, în cuantum de 859.956,31 lei cu 
TVA, din care 722.652,36 lei fără TVA, și 137.303.95 lei  reprezentând  TVA. 

  Art.5- Se aprobă finanțarea tuturor cheltuielilor neeligibile care asigura implementarea 
proiectului, astfel cum acestea vor rezulta în etapa de implementare a proiectului 
„Reabilitarea moderată a Căminului Cultural Priboiu, din Comuna Tătărani, județ 
Dâmbovița”   

    Art.6 -Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din PNRR. 

    Art.7- Se împuternicește domnul Constantin PĂTRU- primarul comunei Tătărani, să 
semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Comuna Tătărani. 

    Art.8- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani, 

biroul financiar-contabilitate și responsabilul cu achizițiile publice din cadrul Primăriei 

comunei Tătărani.  

 

    Art.9 - Prezenta hotărâre se comunică prin grija Secretarului general al comunei 

Tătărani Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de 

legalitate, Primarului comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate contabilitate, 

responsabilului cu achizițiile publice din cadrul Primăriei comunei Tătărani și se aduce la 

cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei/consiliului local al comunei Tătărani, 

precum și pe site-ul primăriei Tătărani. 

 

 

TĂTĂRANI                                                                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

 Nr.25                                                                                PARASCHIVA  PETRE 

Data -16.05.2022                                                             

 

                                                                       

                           Contrasemnează pentru legalitate, 

                          SECRETAR  GENERAL  COMUNĂ 

                                     MIHĂILĂ MIOARA 

 

    

 

Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru”,  0 voturi  „împotrivă”, 1 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 E C T   DE  H O T Ă R Â R E   

Nr.26/16.05.2022 
privind aprobarea proiectului „Reabilitarea moderată a Căminului Cultural Priboiu, 

din Comuna Tătărani, județ Dâmbovița” și a cheltuielilor aferente proiectului 

 

 

             Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița,  

            Având în vedere :    

     -   PLANUL NATIONAL  DE  REDRESARE  SI  REZILIENTA  a  ROMANIEI; 
     - Ghidului specific - „Conditii de accesare a fondurilor europene aferente PNRR in 
cadrul  apelurilor de proiecte - PNRR/2022/C10; Primaria Comunei Tătărani este 
solicitant eligibil, în calitate de autoritate publică locală;  

     - Prevederile art. 44, alin 1) și 2) din  Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu  modificarile și completările ulterioare; 

    - Prevederile H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate  

din fonduri publice; 

          În temeiul art.129 alin.2) lit.”c”, alin.6) lit.c”, art.139 alin.1) și alin.3) lit.g), art.140 

alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

                                                     H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
       Art.1.- Se aprobă participarea în cadrul proiectului „Reabilitarea moderată a 

Căminului Cultural din Comuna Tătărani, județ Dâmbovița”, în vederea finanțării acestuia 

în cadrul PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA - 

COMPONENTA C10- FONDUL LOCAL, Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a 

clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților 

administrativ-teritoriale. 

      Art.2- Se aprobă  Nota de fundamentare a investitiei,  Anexa 1 la prezenta hotărâre. 

     Art.3- Se aprobă  Descrierea sumara a investitiei, Anexa 2 la prezenta hotărâre.  

     Art.4 - Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea moderată a Căminului 
Cultural Priboiu, din Comuna Tătărani, județ Dâmbovița”, în cuantum de 859.956,31 lei cu 
TVA, din care 722.652,36 lei fără TVA, și 137.303.95 lei  reprezentând  TVA. 

     Art.5- Se aprobă finanțarea tuturor cheltuielilor neeligibile care asigura 
implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta în etapa de implementare a 
proiectului „Reabilitarea moderată a Căminului Cultural Priboiu, din Comuna Tătărani, 
județ Dâmbovița” . 

    



     Art.6 -Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din PNRR. 

    Art.7- Se împuternicește domnul Constantin PĂTRU- primarul comunei Tătărani, să 
semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Comuna Tătărani. 

    Art.8- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani, 

biroul financiar-contabilitate și responsabilul cu achizițiile publice din cadrul Primăriei 

comunei Tătărani.  

 

    Art.9 - Prezenta hotărâre se comunică prin grija Secretarului general al comunei 

Tătărani Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de 

legalitate, Primarului comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate contabilitate, 

responsabilului cu achizițiile publice din cadrul Primăriei comunei Tătărani și se aduce la 

cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei/consiliului local al comunei Tătărani, 

precum și pe site-ul primăriei Tătărani. 

 

 

 

 

 

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.3936/16.05.2022 

 

                                           REFERAT  DE  APROBARE 
privind aprobarea proiectului „Reabilitarea moderată a Căminului Cultural Priboiu, 

din Comuna Tătărani, județ Dâmbovița” și a cheltuielilor aferente proiectului 

 

 

               Primarul  comunei Tătărani, județul Dâmbovița, având în vedere :  
         - Proiectul de hotarare inițiat de Primarul comunei Tătărani, înregistrat la 

nr.26/16.05.2022; 

           Ținând cont de: 

     -   PLANUL NATIONAL  DE  REDRESARE  SI  REZILIENTA  a  ROMANIEI; 
     - Ghidului specific - „Conditii de accesare a fondurilor europene aferente PNRR in 
cadrul  apelurilor de proiecte - PNRR/2022/C10; Primaria Comunei Tătărani este 
solicitant eligibil, în calitate de autoritate publică locală;  

     - Prevederile art. 44, alin 1) și 2) din  Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu  modificarile și completările ulterioare; 

    - Prevederile H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate  

din fonduri publice; 

       Prevederile art.129 alin.2) lit.”c”, alin.6) lit.c”, art.139 alin.1) și alin.3) lit.g), art.140 

alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

 

           Constat că proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea 

moderată a Căminului Cultural Priboiu, din Comuna Tătărani, județ Dâmbovița” și a 

cheltuielilor aferente proiectului este necesar să fie supus spre dezbatere și aprobare 

Consiliului local Tătărani a în vederea accesării programului  pentru obținerea fondurilor 

guvernamentale/ europene, respectiv fonduri repartizate  în cadrul PNRR/2022/C10 cât și  

pentru aprobarea  finanțării  din bugetul  local a  cheltuielilor neeligibile  aferente 

proiectului .    

 

 

 

   P R I M A R 

                                                                       PĂTRU CONSTANTIN 

                                                                           

                                                

              

 

 



 

                                                                           

                                                

Primăria Comunei  Tătărani 

    Județul Dâmbovița 

Biroul Financiar-Contabilitate 

    Nr.3938 / 16.05.2022 

 

     RAPORT   DE   SPECIALITATE 

 

 Subsemnata Cocoșilă Bianca-Georgiana, șef  Birou  Financiar-

Contabilitate, în  urma analizei: 

-  proiectului de hotărâre nr.26 din data de 16.05.2022 întocmit de primarul 

comunei Tătărani, 

- Referatului de aprobare nr.3936/16.05.2022 întocmit de primarul comunei 

Tătărani, 
- Ghidul specific - „Conditii de accesare a fondurilor europene aferente PNRR in 
cadrul  apelurilor de proiecte - PNRR/2022/C10 
 
- Nota de fundamentare  prin care se prezintă necesitatea și oportunitatea 
investitiei și  Descrierea sumară a investitiei „ Reabilitarea moderată a Caminului 
Cultural Priboiu, din Comuna Tătărani, județ Dâmbovița ”, 

luând în considerare prevederile Ghidului specific - „Conditii de accesare a 

fondurilor europene aferente PNRR in cadrul  apelurilor de proiecte - 

PNRR/2022/C10 și calendarul privind  depunerea cererilor de finanțare  în cadrul 

apelului de proiecte care se lansează prin aplicația electronică de pe site-ul 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), 

https://investitii.mdlpa.ro, consider că sunt îndeplinite condițiile legale privind 

adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local de aprobare a documentației anexe la 

Cererea de finanțare, constând în  Notă de fundamentare și Descriere sumară a 

investiției cît și a valorii estimative  a  obiectivului „ Reabilitarea moderată a 

Caminului Cultural Priboiu, din Comuna Tătărani, județ Dâmbovița ”. 

 

 

 

16.05.2022                                                                              Semnătură, 

                                                                                   Cocoșilă Bianca-Georgiana 

 

https://investitii.mdlpa.ro/


 

 

PlanulNațional de RedresareșiReziliență 
ComponentaC10 – Fondul Local 
 
 

Anexă la Ghidul specific 
Model F 

 

 
 

JUDETUL DÂMBOVIȚA                                                                 Anexa 1 la Hotărârea  
COMUNA TĂTRANI                                          Consiliului Local Tătărani nr. 25 din 16.05.2022  

 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
pentru investiția: 

„Reabilitarea moderată a Caminului Cultural Priboiu, din ComunaTătărani, județ 
Dâmbovița” 

 

 

Planului Național de Redresare și 
Reziliență, Componenta 10 – Fondul 
Local, InvestițiaInvestiția I.3 – 
Reabilitarea moderată a clădirilor 
publice pentru a îmbunătăți 
serviciile publice prestate la 
nivelul unităților administrativ-
teritoriale 

Titlu apel proiect: 
PNRR/2022/C10 

 

1. Descrierea pe scurt a situației 
actuale (date statistice, elemente 
specifice, etc.) 
 
 

Comuna Tatarani din judetul Dambovita are o suprafata 
totala de 6.380 ha cu o suprafata intravilan de 110 ha si 
extravilan de 6.270 ha. Comuna Tatarani se afla situata în 
partea de nord – vest a judetului Dambovita, in Piemontul 
Candesti si subcarpatii Ialomitei, strabatuta de valea 
Dambovitei. Este strajuita de dealurile Tampa, Corn, 
Carbunaru. Comuna este situata la doar 24 de km. de 
municipial Targoviste. Teritoriul comunei este strabatut de 
la nord la sud de raul Dambovita si paraul Aninoasa care 
traverseaza satul Caprioru de la vest la est. 
 
In componenta comunei intra satele: 
-Tatarani – localitate resedinta de comuna 
-Caprioru 
-Gheboieni 
-Priboiu 
 Comuna Tatarani se invecineaza cu urmatorele comune: 
* Nord – comuna Candesti, comuna Voinesti 
* Est – comuna Sotanga 
* Sud – comuna Manesti 
* Vest – comuna Ludesti, judetul Arges 
Conform recensământului efectuat în 2011, populația 
comunei Tătărani se ridică la 5.225 de locuitori, în scădere 
față de recensământul anterior din 2002, când se 
înregistraseră 5.478 de locuitori. Majoritatea locuitorilor 
sunt români (95,66%), cu o minoritate de romi (2,07%). 
Pentru 2,28% din populație, apartenența etnică nu este 
cunoscută.[2] Din punct de vedere confesional, majoritatea 
locuitorilor sunt ortodocși (96,56%). Pentru 2,28% din 
populație, nu este cunoscută apartenența confesională 
Caracteristicile reliefului: 
Teritoriul comunei Tatarani este în Piemontul Candesti. 
Facand parte din judetul Dambovita, comuna Tatarani 
beneficiaza de aceleasi avantaje ca si celelalte localitati 
din judet, valorificate prin potentialul lor agricol. 
Din punct de vedere geomorfologic, comuna Tatarani 
apartine zonei subcarpatice, in partea sa interna, facand 
trecerea spre culmile muntoase. 
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Structura litologica si tectonica a conditionat in mare 
masura structura morfologica a zonei, determinand un 
relief cu dealuri de inaltime medie, sectionati cu vai cu 
profil mediu si panta hidraulica medie. In ansamblu, 
relieful prezinta altitudini in descrestere in directia nord – 
sud, directie pe care o urmeaza si raul Dambovita. 
Dealurile sunt orientate in general pe directia nord – sud si 
uneori est – vest ca urmare a actiunii retelei hidrografice si 
sunt constituite din culmi determinate de versanti spre 
principalele artere hidrografice. Versantii fac racordul 
dintre zona deluroasa si zona de curs a arterelor 
hidrografice. In aceste zone au loc cele mai frecvente 
alunecari de teren, datorita versantilor instabili si eroziunii 
foarte intense. Zonele depresionare se dezvolta cu 
precadere de-a lungul cursului retelei hidrografice si s-au 
format in urma actiunii de eroziune, transport si 
sedimentare a acestor cursuri hidrografice. 
Clima 
Clima temperat continentala este umeda si racoroasa. 
Asezarea la poalele muntoase din nord, reprezinta o dubla 
importanta sub aspect climatic: 
-adapost de curentii reci din nord; 
-acumulare mare de precipitatii. 
Temperatura aerului inregistreaza urmatoarele valori: 
-temperatura medie maxima pentru anotimpul rece: +2,3°C 
-temperatura medie maxima pentru anotimpul cald: +22°C 
-temperatura medie minima pentru anotimpul rece: -6,3°C 
-temperatura medie minima pentru anotimpul cald +15°C 
Fenomenul de ceata se manifesta la trecerea de la 
anotimpul rece la cel cald si invers, frecventa medie 
maxima inregistrandu-se in timpul iernii. Cantitatea 
maxima de precipitatii cazute pe sol in 24 de ore este de 
158.7 l/ mp, frecventa maxima inregistandu-se in timpul 
iernii. Regimul vanturilor este influentat de aspectul 
morfologic al regiunii. Vanturile cu frecventa cea mai 
ridicata sunt pe sectorul nordic 24%. In interiorul satelor, 
accesibilitatea se face printr-o serie de drumuri secundare 
care necesita insa modernizari. Reteaua hidrografica 
Din punct de vedere hidrografic comuna Tatarani face parte 
din bazinul hidrografic al raului Dambovita. Principala 
artera hidrografica ce strabate comuna Tatarani de la nord 
la sud de raul Dambovita pe o lungime de 7,5 km. O alta 
artera hidrografica ce strabate zona de la sud a 
perimetrului este paraul Aninoasa care prezinta un curs 
torential cu debit in perioadele cu precipitatii abundente. 
In zona culmilor deluroase din estul si vestul perimetrului 
isi au originea o serie de paraiase si izvoare cu debite 
variate, functie de cantitatea de precipitatii cazute pe 
zona de acumulare si extindere a acesteia, cum ar fi: 
paraul Raciu, paraul Tarcina, paraul Corbu, paraul Valea 
Satului, paraul Bulina, paraul Valea Ursului, paraul Ruja, 
paraul Biserica Gheboieni. 
 
Economia comunei: 
Activitatea economica de baza desfasurata pe teritoriul 
comunei Tatarani este Agricultura. Comuna dispune de 
teren arabil in suprafata de 808 ha, pasune 907 ha, padure 
3926 ha, livezi 137 ha, in total 6380 ha. Suprafata cultivata 
cu grau si porumb este de 676 ha iar suprafata disponibila 
pentru infiintarea de noi culturi este de 320 ha. Culturile 
de legume se practica pe suprafata de 120 ha, existand 
teren disponibil de 50 ha. Culturile pretabile sunt cele de 
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tomate, cartofi, varza, ceapa. Pomicultura se practica pe 
137 ha cu posibilitate de extindere de 10 ha. Se cultiva 
speciile de meri: golden, ionathan, voinea. Se doreste 
atragerea de investitii in dezvoltarea acestui domeniu de 
activitate si in infiintarea de centre de colectare. 
In ultimii 5 ani, au fost reabilitate Caminul Cultural din  
satul Gheboieni si cel din satul Caprioru. 
 
In satul Priboiu din Comuna Tatarani,exista un camin 
cultural, construit începând cu anul 1952. Clădirea a fost 
consolidată în anul 2010, încadrându-se în clasa de risc 
seismic RsIII (conform Expertiză Tehnică întocmită în luna 
Aprilie 2022). 
 
Din punct de vedere al eficienței energetice, astfel cum 
rezultă din Raportul de audit energetic realizat în anul 
2022, Căminul Cultural din satul Priboiu se încadrează în 
clasa energetică B. 
 
Astfel, conform Expertizei tehnice și a Raportului de Audit 
energetic rezultă faptul că pentru imobilul anterior 
menționat nu necesită intervenții structurale, fiind însă 
necesare lucrări care să conducă la o scădere a consumului 
de energie primară în comparație cu cel actual. 
 
Conform Raportului de audit energetic, sunt necesare 
intervenții la anvelopa clădirii (termoizolarea suplimentară 
a pereților, înlocuirea tâmplăriei existente și termoizolarea 
planșeului în pod), dar și  la instalațiile acesteia (înlocuirea 
centralei termice existente, montarea de robinete cu 
termostat la corpurile de încălzire, izolarea conductelor, 
montarea de panouri solare pentru producerea de apă caldă 
de consum, precum și panouri fotovoltaice pentru 
susținerea parțială a consumului de energie electrică, 
înlocuirea corpurilor de iluminat existente, cu unele cu 
LED, precum și montarea unui sistem de ventilare prevăzut 
cu recuperator de căldură). 
 
Această clădire va deservi în continuare, locuitorii satului 
Priboiu, pentru diverse activități socio – culturale. 
 
Clădirea are o suprafață desfășurată (regim parter) de 220 
mp și aparține domeniului public al Comunei Tătărani, 
județul Dâmbovița. 

2. Necesitatea și oportunitatea 
investiției pentru care se aplică 
 
 

Necesitatea investitiei deriva pe de o parte, din lipsa unei 
infrastructuri adecvate dedicate activităților socio-
culturale, pentru locuitorii satului Priboiu, comuna 
Tătărani, iar pe de alta parte, din dorinta de identificare 
de solutii verzi pentru dezvoltarea comunei, cu scopul 
reducerii necesarului de energie primară din clădirile 
publice și totodată, îmbunătățirea furnizării de servicii 
publice, la nivel local. 
 
Locuitorii din satul Priboiu au nevoie de un spațiu adecvat, 
unde să poată fi organizate activități culturale, mai ales 
spectacole. 
 
Publicarea ghidului Planului National de Redresare si 
Rezilienta, apel de proiecte PNRR/2022/C10 - Fondul local, 
reprezinta oportunitatea pentru Comuna Tătărani de a 
interveni asupra clădirii Căminului Cultural din satul 
Priboiu, în vederea reabilitării moderate a acestuia. 
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Obiectivul general al investiției este asigurarea cadrului 
necesar pentru desfășurarea de activități socio-culturale în 
interesul locuitorilor din satul Priboiu, într-o clădire 
eficientă din punct de vedere energetic, contribuind astfel, 
atât la păstrarea obiceiurilor tradiționale, cât și la 
organizarea de diverse evenimente socio-culturale.  
Realizarea acestui obiectiv devine imposibilă dacă nu poate 
fi asigurat un spațiu adecvat pentru organizarera unor 
programe culturale. 
 

3. Corelarea cu proiecte deja 
implementate la nivel local 
 
 

Investitia avută în vedere este complementară altor 
proiecte realizate de Comuna Tătăarni: 
1. Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural sat 
Gheboieni, comuna Tatarani (CNI); 
2. Reabilitare Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII din 
Comuna Tătărani (POR 2007 – 2013); 
3. Dispensar Uman sat Priboiu, comuna Tătărani (fonduri 
proprii); 
4. Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Scoala 
Gimnaziala cu clasele I-VIII, satul Caprioru, comuna 
Tătărani (PNDL II); 
5.Construire si dotare Dispensar Uman, sat Caprioru, 
comuna Tătărani (PNDL II). 
 

4. Corelarea cu proiecte în curs de 
implementare de la nivel local 
 
 

În prezent, comuna Tatarani are depuse spre finanțare, 
urmatoarele proiecte: 
1. Schimbare de destinatie, reabilitare,modernizare, 
extindere si dotare sediul Primariei Tatarani – CNI (proiect 
aprobat, în curs de semnare contract de finanțare); 

2. Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural sat 

Căprioru, comuna Tatarani – CNI – proiect aflat pe lista de 
sinteză. 
 

5. Corelarea cu celelalte proiecte 
pentru care se aplică la finanțare 
 
 

Comuna Tătărani a depus spre finanțare, în cadrul 
Programului național Anghel Salignyi, următoarele proiecte: 

1. MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, 

MODERNIZARE SI CONSTRUIRE PODETE CASETATE IN 

COMUNA TATARANI, JUDETUL DAMBOVITA  

2. INFIINTARE RETEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE GAZE 
NATURALE IN COMUNA TATARANI, JUDETUL DAMBOVITA 

Se are în vedere depunerea spre finanțare, fiind în proces 
de identificare de surse de finanțare, în cadrul Programelor 
naționale (Anghel Saligny, CNI etc.) și/ sau a programelor 
operaționale POR, PNDR, PNRR, următoarele investiții 
(pentru care sunt deja întocmite documentațiile tehnice): 

-Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea 
Grădiniței Caprioru, comuna Tătărani; 
- Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea 
Grădiniței Priboiu, comuna Tătărani. 
 

6. Efectul pozitiv previzionat prin 
realizarea obiectivului de investiții 
 
 

Proiectul „Reabilitarea moderată a Caminului Cultural 
Priboiu, din ComunaTătărani, județ Dâmbovița”va avea ca 
impact pozitiv imediat, menținerea unei temperaturi 
adecvate în imobilul avut în vedere, atât pe timpul iernii, 
cât și în timpul iernii, cu costuri mai reduse. 
 
De asemenea, având în vedere intenția de a implementa 
soluții pentru producerea de energie electrică și a apei 
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calde menajere, din surse de energie regenerabilă (panouri 
solare și panouri fotovoltaice), precum și celelalte măsuri 
de reabilitare (înlocuire tâmplărie, anvelopare, înlocuirea 
centralei termice existente, montarea de robinete cu 
termostat la corpurile de încălzire, izolarea conductelor, 
înlocuirea corpurilor de iluminat existente, cu unele cu 
LED, precum și montarea unui sistem de ventilare prevăzut 
cu recuperator de căldură), investiția va avea drept 
rezultat pe termen mediu și lung, scăderea necesarului de 
energie primară, pentru Căminul Cultural din satul Priboiu, 
Comuna Tătărani. 
 
Astfel proiectul contribuie la susținerea transformării 
durabile rurale, prin utilizarea soluțiilor verzi, precum și la 
îmbunătățirea serviciilor publice prestate la nivelul 
Comunei Tătărani. 
 
Pe de altă parte, proiectul „Reabilitarea moderată a 
Caminului Cultural Priboiu, din Comuna Tătărani, județ 
Dâmbovița” va asigura cadrul necesar pentru activități 
socio-culturale în interesul locuitorilor din satul Priboiu, 
dar și din comună, contribuind la păstrarea obiceiurilor 
tradiționale, dar și la îmbunătățirea relațiilor sociale la 
nivel local (în comunitate, se înregistrează in ultima 
perioada, o deteriorare serioasa a relatiilor sociale, în mod 
special, în rândul tinerilor). 
 

7. Modul de îndeplinire a condițiilor 
aferente investițiilor 
 
 

Comuna Tătărani este solicitant eligibil in cadrul apelului 
de proiecte PNRR/2022/C10, respectiv UAT încadrata în 
categoria comune, iar reabilitarea moderată a clădirilor 
publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la 
nivelul unităților administrativ-teritoriale este o activitate 
eligibila in cadrul acestui apel de proiecte, investitia I.3 – 
Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a 
îmbunătăți serviciile publice prestatela nivelul unităților 
administrativ-teritoriale. 
 
Caminul Cultural Priboiu, din Comuna Tătărani, județ 
Dâmbovița nu va fi utilizată pentru desfășurarea unor 
activități economice și vor fi puse la dispoziția tuturor 
utilizatorilor în mod nediscriminatoriu. 
 
Clădirea ce face obiectul investiției este construită în anul 
1952 și se încadrează în clasa de risc seismic RsIII. 
 
Investiția vizează doar măsuri de reabilitare moderată a 
clădirii, fără intervenții structurale: anvelopa clădirii 
(termoizolarea suplimentară a pereților, înlocuirea 
tâmplăriei existente și termoizolarea planșeului în pod), 
dar și la instalațiile acesteia (înlocuirea centralei termice 
existente, montarea de robinete cu termostat la corpurile 
de încălzire, izolarea conductelor, montarea de panouri 
solare pentru producerea de apă caldă de consum, precum 
și panouri fotovoltaice pentru susținerea parțială a 
consumului de energie electrică, înlocuirea corpurilor de 
iluminat existente, cu unele cu LED, precum și montarea 
unui sistem de ventilare prevăzut cu recuperator de 
căldură). 
 
De asemenea, reabilitarea Căminului CulturaL din satul 
Priboiu, comuna Tătărani se va incadra in suma maxima 
eligibila ce poate fi solicitata (euro fara TVA), prevazuta de 
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Ghidul solicitantului (440 euro/ mp), iar termenul de 
realizare a acesteia nu va depasi 30 iunie 2026 (durata 
maxima a lucrărilor de execuție va fi de 12 luni). 
 
În cerințele documentațiilor de achiziție a serviciilor 
deproiectare, se va solicita în mod obligatoriu, 
conformarea la principiul „Do No Significant Harm” (DNSH). 

8. Descrierea procesului de 
implementare 
 
 

Implementarea proiectului implică realizarea următoarelor 
activități: 
- Elaborarea documentației de finanțare și depunerea 

Cererii de finanțare 
 
Documentația de finanțare pentru depunerea proiectului va 
fi elaborată în conformitate cu prevederile Ghidului de 
finanțare. 
 
De asemenea, aceasta presupune întocmirea / completarea 
/ atașarea tuturor documentelor, respectiv a anexelor 
solicitate. 
 
După deschiderea apelului, se va proceda la completarea 
informațiilor solicitate, în Cererea de finanțare din 
aplicația dedicată, pe site-ul MDLPA, atașarea 
documentelor și transmiterea Cererii de finanțare. 
 
- Evaluarea solicitării de finanțare și semnarea contractului 

de finanțare 
 
Documentația transmisă va face obiectul verificării de către 
experții desemnați de către MDLPA, iar după finalizarea 
acestui proces, solicitantul finanțării va semna contractul 
de finanțare. 
 
- Realizarea achizițiilor necesare implementării proiectului 

 
În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, în 
materia achizițiilor publice, beneficiarul va derula 
procedurile necesare achiziționării contractelor necesare 
pentru implementarea proiectului. 
 
- Managementul proiectului 
 
Constituirea echipei de implementare și stabilirea modului 
de lucru. 
Echipa de implementare va fi desemnată de solicitant din 
cadrul aparatului propriu de specialitate, precum și prin 
contractarea unui operator economic specializat, și va 
reuni persoane cu competențe în domeniile tehnic, 
financiar, achiziții, juridic, informare și comunicare, 
administrativ. 
 
- Reabilitarea moderată a Caminului Cultural din Comuna 
Tătărani, județ Dâmbovița” 
 
În baza contractului de lucrari pe care urmează să îl 
atribuie, conform legislației în vigoare, executantul 
lucrărilor va realiza reabilitarea moderata a caminului. 
În conformitate cu prevederile contractului de 
lucrari,beneficiarul va recepționa lucrarile și va efectua 
plățile către prestator. 
 
- Amplasarea stațiilor de reîncărcare și punerea în 
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funcțiune a acestora 
 

Conform celor prevăzute în Ghidul solicitantului, 
beneficiarul va asigura spații adecvate pentru 
amplasamentul stațiilor de reîncărcare pentru vehicule 
electrice, asigurând totodată toate activitățile și costurile 
pentru punerea în funcțiune a acestora. 
 
- Informare și publicitate 
 
Prin proiect, se vor asigura măsurile de informare și 
publicitate privind operațiunea finanțată din Mecanismul de 
Redresare și Reziliență, conform contractului de finanțare. 
Toate materialele de informare și publicitate vor fi 
realizate cu respectarea indicațiilor tehnice din Manualul 
de Identitate Vizuală (MIV) pentru PNRR. 
 

9. Alte informații 
 
 

Nu este cazul. 
 

 
 
 

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ 
PARASCHIVA  PETRE 



JUDEȚUL DÂMBOVIȚA                                                                         Anexa 2 la Hotărârea 
  COMUNA TĂTĂRANI                                             Consiliului Local Tatarani nr.25/16.05.2022 
 

 

 

 

            Descrierea sumară a investiției 

 

      Comuna Tatarani din judetul Dambovita are o suprafata totala de 6.380 ha cu o suprafata 

intravilan de 110 ha si extravilan de 6.270 ha. Comuna Tatarani se afla situata în partea de 

nord – vest a judetului Dambovita, in Piemontul Candesti si subcarpatii Ialomitei, strabatuta de 

valea Dambovitei. Este strajuita de dealurile Tampa, Corn, Carbunaru. Comuna este situata la 

doar 24 de km. de municipial Targoviste. Teritoriul comunei este strabatut de la nord la sud de 

raul Dambovita si paraul Aninoasa care traverseaza satul Caprioru de la vest la est. 

 

     In componenta comunei intra satele: 

-Tatarani – localitate resedinta de comuna 

-Caprioru 

-Gheboieni 

-Priboiu 

 Comuna Tatarani se invecineaza cu urmatorele comune: 

* Nord – comuna Candesti, comuna Voinesti 

* Est – comuna Sotanga 

* Sud – comuna Manesti 

* Vest – comuna Ludesti, judetul Arges 

    Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Tătărani se ridică la 5.225 de 

locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 5.478 de 

locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (95,66%), cu o minoritate de romi (2,07%). 

Pentru 2,28% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.[2] Din punct de vedere 

confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (96,56%). Pentru 2,28% din populație, nu 

este cunoscută apartenența confesională 

   Caracteristicile reliefului: 

   Teritoriul comunei Tatarani este în Piemontul Candesti. Facand parte din judetul Dambovita, 

comuna Tatarani beneficiaza de aceleasi avantaje ca si celelalte localitati din judet, 

valorificate prin potentialul lor agricol. 

   Din punct de vedere geomorfologic, comuna Tatarani apartine zonei subcarpatice, in partea 

sa interna, facand trecerea spre culmile muntoase. 

   Structura litologica si tectonica a conditionat in mare masura structura morfologica a zonei, 

determinand un relief cu dealuri de inaltime medie, sectionati cu vai cu profil mediu si panta 

hidraulica medie. In ansamblu, relieful prezinta altitudini in descrestere in directia nord – sud, 

directie pe care o urmeaza si raul Dambovita. Dealurile sunt orientate in general pe directia 

nord – sud si uneori est – vest ca urmare a actiunii retelei hidrografice si sunt constituite din 

culmi determinate de versanti spre principalele artere hidrografice. Versantii fac racordul 

dintre zona deluroasa si zona de curs a arterelor hidrografice. In aceste zone au loc cele mai 

frecvente alunecari de teren, datorita versantilor instabili si eroziunii foarte intense. Zonele 



depresionare se dezvolta cu precadere de-a lungul cursului retelei hidrografice si s-au format 

in urma actiunii de eroziune, transport si sedimentare a acestor cursuri hidrografice. 

    Clima 

    Clima temperat continentala este umeda si racoroasa. Asezarea la poalele muntoase din 

nord, reprezinta o dubla importanta sub aspect climatic: 

-adapost de curentii reci din nord; 

-acumulare mare de precipitatii. 

Temperatura aerului inregistreaza urmatoarele valori: 

-temperatura medie maxima pentru anotimpul rece: +2,3°C 

-temperatura medie maxima pentru anotimpul cald: +22°C 

-temperatura medie minima pentru anotimpul rece: -6,3°C 

-temperatura medie minima pentru anotimpul cald +15°C 

     Fenomenul de ceata se manifesta la trecerea de la anotimpul rece la cel cald si invers, 

frecventa medie maxima inregistrandu-se in timpul iernii. Cantitatea maxima de precipitatii 

cazute pe sol in 24 de ore este de 158.7 l/ mp, frecventa maxima inregistandu-se in timpul 

iernii. Regimul vanturilor este influentat de aspectul morfologic al regiunii. Vanturile cu 

frecventa cea mai ridicata sunt pe sectorul nordic 24%. In interiorul satelor, accesibilitatea se 

face printr-o serie de drumuri secundare care necesita insa modernizari. Reteaua hidrografica 

     Din punct de vedere hidrografic comuna Tatarani face parte din bazinul hidrografic al raului 

Dambovita. Principala artera hidrografica ce strabate comuna Tatarani de la nord la sud de raul 

Dambovita pe o lungime de 7,5 km. O alta artera hidrografica ce strabate zona de la sud a 

perimetrului este paraul Aninoasa care prezinta un curs torential cu debit in perioadele cu 

precipitatii abundente. In zona culmilor deluroase din estul si vestul perimetrului isi au 

originea o serie de paraiase si izvoare cu debite variate, functie de cantitatea de precipitatii 

cazute pe zona de acumulare si extindere a acesteia, cum ar fi: paraul Raciu, paraul Tarcina, 

paraul Corbu, paraul Valea Satului, paraul Bulina, paraul Valea Ursului, paraul Ruja, paraul 

Biserica Gheboieni. 

      Economia comunei: 

     Activitatea economica de baza desfasurata pe teritoriul comunei Tatarani este Agricultura. 

Comuna dispune de teren arabil in suprafata de 808 ha, pasune 907 ha, padure 3926 ha, livezi 

137 ha, in total 6380 ha. Suprafata cultivata cu grau si porumb este de 676 ha iar suprafata 

disponibila pentru infiintarea de noi culturi este de 320 ha. Culturile de legume se practica pe 

suprafata de 120 ha, existand teren disponibil de 50 ha. Culturile pretabile sunt cele de 

tomate, cartofi, varza, ceapa. Pomicultura se practica pe 137 ha cu posibilitate de extindere 

de 10 ha. Se cultiva speciile de meri: golden, ionathan, voinea. Se doreste atragerea de 

investitii in dezvoltarea acestui domeniu de activitate si in infiintarea de centre de colectare. 

     In ultimii 5 ani, au fost reabilitate Caminul Cultural din  satul Gheboieni si cel din satul 

Caprioru. 

     In satul Priboiu din Comuna Tatarani, exista un camin cultural, construit începând cu anul 

1952. Clădirea a fost consolidată în anul 2010, încadrându-se în clasa de risc seismic RsIII 

(conform Expertiză Tehnică întocmită în luna Aprilie 2022). 

  Din punct de vedere al eficienței energetice, astfel cum rezultă din Raportul de audit 

energetic realizat în anul 2022, Căminul Cultural din satul Priboiu se încadrează în clasa 

energetică B. 

 



   Astfel, conform Expertizei tehnice și a Raportului de Audit energetic rezultă faptul că pentru 

imobilul anterior menționat nu necesită intervenții structurale, fiind însă necesare lucrări care 

să conducă la o scădere a consumului de energie primară în comparație cu cel actual. 

   Conform Raportului de audit energetic, sunt necesare intervenții la anvelopa clădirii 

(termoizolarea suplimentară a pereților, înlocuirea tâmplăriei existente și termoizolarea 

planșeului în pod), dar și  la instalațiile acesteia (înlocuirea centralei termice existente, 

montarea de robinete cu termostat la corpurile de încălzire, izolarea conductelor, montarea de 

panouri solare pentru producerea de apă caldă de consum, precum și panouri fotovoltaice 

pentru susținerea parțială a consumului de energie electrică, înlocuirea corpurilor de iluminat 

existente, cu unele cu LED, precum și montarea unui sistem de ventilare prevăzut cu 

recuperator de căldură).   

   Această clădire va deservi în continuare, locuitorii satului Priboiu, pentru diverse activități 

socio – culturale. 

   Clădirea are o suprafață desfășurată (regim parter) de 220 mp și aparține domeniului public 

al Comunei Tătărani, județul Dâmbovița. 

   Necesitatea investitiei deriva pe de o parte, din lipsa unei infrastructuri adecvate dedicate 

activităților socio-culturale, pentru locuitorii satului Priboiu, comuna Tătărani, iar pe de alta 

parte, din dorinta de identificare de solutii verzi pentru dezvoltarea comunei, cu scopul 

reducerii necesarului de energie primară din clădirile publice și totodată, îmbunătățirea 

furnizării de servicii publice, la nivel local.  

   Locuitorii din satul Priboiu au nevoie de un spațiu adecvat, unde să poată fi organizate 

activități culturale, mai ales spectacole. 

   Publicarea ghidului Planului National de Redresare si Rezilienta, apel de proiecte 

PNRR/2022/C10 - Fondul local, reprezinta oportunitatea pentru Comuna Tătărani de a 

interveni asupra clădirii Căminului Cultural din satul Priboiu, în vederea reabilitării moderate a 

acestuia. 

   Obiectivul general al investiției este asigurarea cadrului necesar pentru desfășurarea de 

activități socio-culturale în interesul locuitorilor din satul Priboiu, într-o clădire eficientă din 

punct de vedere energetic, contribuind astfel, atât la păstrarea obiceiurilor tradiționale, cât și 

la organizarea de diverse evenimente socio-culturale.  

    Realizarea acestui obiectiv devine imposibilă dacă nu poate fi asigurat un spațiu adecvat 

pentru organizarera unor programe culturale. 

    Investitia avută în vedere este complementară altor proiecte realizate de Comuna Tătărani: 

1. Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural sat Gheboieni, comuna Tatarani (CNI); 

2. Reabilitare Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII din Comuna Tătărani (POR 2007 – 2013); 

3. Dispensar Uman sat Priboiu, comuna Tătărani (fonduri proprii); 

4. Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII, satul 

Caprioru, comuna Tătărani (PNDL II); 

5. Construire si dotare Dispensar Uman, sat Caprioru, comuna Tătărani (PNDL II). 

    În prezent, comuna Tatarani are depuse spre finanțare, urmatoarele proiecte: 

1. Schimbare de destinatie, reabilitare, modernizare, extindere si dotare sediul Primariei 

Tatarani – CNI (proiect aprobat, în curs de semnare contract de finanțare); 

2. Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural sat Căprioru, comuna Tatarani – CNI – 

proiect aflat pe lista de sinteză. 

Comuna Tătărani a depus spre finanțare, în cadrul Programului național Anghel Saligny, 

următoarele proiecte: 



1. MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, MODERNIZARE SI CONSTRUIRE PODETE CASETATE 

IN COMUNA TATARANI, JUDETUL DAMBOVITA  

2. INFIINTARE RETEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA TATARANI, 

JUDETUL DAMBOVITA 

   Se are în vedere depunerea spre finanțare, fiind în proces de identificare de surse de 

finanțare, în cadrul Programelor naționale (Anghel Saligny, CNI etc.) și/ sau a programelor 

operaționale POR, PNDR, PNRR, următoarele investiții (pentru care sunt deja întocmite 

documentațiile tehnice): 

- Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea Grădiniței Caprioru, comuna Tătărani; 

- Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea Grădiniței Priboiu, comuna Tătărani. 

   Proiectul „Reabilitarea moderată a Caminului Cultural Priboiu, din Comuna Tătărani, județ 

Dâmbovița” va avea ca impact pozitiv imediat, menținerea unei temperaturi adecvate în 

imobilul avut în vedere, atât pe timpul iernii, cât și în timpul iernii, cu costuri mai reduse. 

De asemenea, având în vedere intenția de a implementa soluții pentru producerea de energie 

electrică și a apei calde menajere, din surse de energie regenerabilă (panouri solare și panouri 

fotovoltaice), precum și celelalte măsuri de reabilitare (înlocuire tâmplărie, anvelopare, 

înlocuirea centralei termice existente, montarea de robinete cu termostat la corpurile de 

încălzire, izolarea conductelor, înlocuirea corpurilor de iluminat existente, cu unele cu LED, 

precum și montarea unui sistem de ventilare prevăzut cu recuperator de căldură), investiția va 

avea drept rezultat pe termen mediu și lung, scăderea necesarului de energie primară, pentru 

Căminul Cultural din satul Priboiu, Comuna Tătărani. 

   Astfel proiectul contribuie la susținerea transformării durabile rurale, prin utilizarea 

soluțiilor verzi, precum și la îmbunătățirea serviciilor publice prestate la nivelul Comunei 

Tătărani. 

    Pe de altă parte, proiectul „Reabilitarea moderată a Caminului Cultural Priboiu, din Comuna 

Tătărani, județ Dâmbovița” va asigura cadrul necesar pentru activități socio-culturale în 

interesul locuitorilor din satul Priboiu, dar și din comună, contribuind la păstrarea obiceiurilor 

tradiționale, dar și la îmbunătățirea relațiilor sociale la nivel local (în comunitate, se 

înregistrează in ultima perioada, o deteriorare serioasa a relatiilor sociale, în mod special, în 

rândul tinerilor). 

    Comuna Tătărani este solicitant eligibil in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, 

respectiv UAT încadrata în categoria comune, iar reabilitarea moderată a clădirilor publice 

pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale 

este o activitate eligibila in cadrul acestui apel de proiecte, investitia I.3 – Reabilitarea 

moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul 

unităților administrativ-teritoriale. 

    Caminul Cultural Priboiu, din Comuna Tătărani, județ Dâmbovița nu va fi utilizată pentru 

desfășurarea unor activități economice și vor fi puse la dispoziția tuturor utilizatorilor în mod 

nediscriminatoriu. 

    Clădirea ce face obiectul investiției este construită în anul 1952 și se încadrează în clasa de 

risc seismic RsIII.  

    Investiția vizează doar măsuri de reabilitare moderată a clădirii, fără intervenții structurale: 

anvelopa clădirii (termoizolarea suplimentară a pereților, înlocuirea tâmplăriei existente și 

termoizolarea planșeului în pod), dar și la instalațiile acesteia (înlocuirea centralei termice 

existente, montarea de robinete cu termostat la corpurile de încălzire, izolarea conductelor, 

montarea de panouri solare pentru producerea de apă caldă de consum, precum și panouri 

fotovoltaice pentru susținerea parțială a consumului de energie electrică, înlocuirea corpurilor 



de iluminat existente, cu unele cu LED, precum și montarea unui sistem de ventilare prevăzut 

cu recuperator de căldură).   

    De asemenea, reabilitarea Căminului CulturaL din satul Priboiu, comuna Tătărani se va 

incadra in suma maxima eligibila ce poate fi solicitata (euro fara TVA), prevazuta de Ghidul 

solicitantului (440 euro/ mp), iar termenul de realizare a acesteia nu va depasi 30 iunie 2026 

(durata maxima a lucrărilor de execuție va fi de 12 luni). 

    În cerințele documentațiilor de achiziție a serviciilor de proiectare, se va solicita în mod 

obligatoriu, conformarea la principiul „Do No Significant Harm” (DNSH). 

Implementarea proiectului implică realizarea următoarelor activități: 

  -Elaborarea documentației de finanțare și depunerea Cererii de finanțare 

   Documentația de finanțare pentru depunerea proiectului va fi elaborată în conformitate cu 

prevederile Ghidului de finanțare. 

De asemenea, aceasta presupune întocmirea / completarea / atașarea tuturor documentelor, 

respectiv a anexelor solicitate. 

   După deschiderea apelului, se va proceda la completarea informațiilor solicitate, în Cererea 

de finanțare din aplicația dedicată, pe site-ul MDLPA, atașarea documentelor și transmiterea     

Cererii de finanțare. 

  -Evaluarea solicitării de finanțare și semnarea contractului de finanțare 

Documentația transmisă va face obiectul verificării de către experții desemnați de către 

MDLPA, iar după finalizarea acestui proces, solicitantul finanțării va semna contractul de 

finanțare. 

  -Realizarea achizițiilor necesare implementării proiectului 

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, în materia achizițiilor publice, beneficiarul 

va derula procedurile necesare achiziționării contractelor necesare pentru implementarea 

proiectului. 

  -Managementul proiectului 

Constituirea echipei de implementare și stabilirea modului de lucru. 

Echipa de implementare va fi desemnată de solicitant din cadrul aparatului propriu de 

specialitate, precum și prin contractarea unui operator economic specializat, și va reuni 

persoane cu competențe în domeniile tehnic, financiar, achiziții, juridic, informare și 

comunicare, administrativ. 

   - Reabilitarea moderată a Caminului Cultural din Comuna Tătărani, județ Dâmbovița” 

În baza contractului de lucrari pe care urmează să îl atribuie, conform legislației în vigoare, 

executantul lucrărilor va realiza reabilitarea moderata a caminului. 

În conformitate cu prevederile contractului de lucrari, beneficiarul va recepționa lucrarile și va 

efectua plățile către prestator. 

  -Amplasarea stațiilor de reîncărcare și punerea în funcțiune a acestora 

Conform celor prevăzute în Ghidul solicitantului, beneficiarul va asigura spații adecvate pentru 

amplasamentul stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice, asigurând totodată toate 

activitățile și costurile pentru punerea în funcțiune a acestora. 

  -Informare și publicitate 

Prin proiect, se vor asigura măsurile de informare și publicitate privind operațiunea finanțată 

din Mecanismul de Redresare și Reziliență, conform contractului de finanțare. 

Toate materialele de informare și publicitate vor fi realizate cu respectarea indicațiilor tehnice 

din Manualul de Identitate Vizuală (MIV) pentru PNRR. 

                                                                         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

                                                                        PARASCHIVA PETRE 



 


