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        R O M Â N I A 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

COMUNA  TĂTĂRANI 

 CONSILIUL  LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind  aprobarea   indicatorilor  tehnico-economici  ai investiției pentru realizarea obiectivului 

« Construire terasă acoperită - Cămin cultural Gheboieni »  

 

 

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

convocată de îndată  în data de 18.04. 2022 ; 

        Având în vedere : 
-     Proiectul de  hotarare initțat de Primarul  comunei Tătărani, județul Dâmbovița, înregistrat la  Nr.20 

/18.04.2022; 

-   Referatul de aprobare Nr.3225 /18.04.2022 al Primarului  comunei Tătărani, județul Dâmbovița prin care  

propune  aprobarea   indicatorilor  tehnico-economici  ai investiției pentru realizarea obiectivului « Construire 

terasă acoperită - Cămin cultural Gheboieni » imobil situat  în satul Gheboieni, comuna Tătărani, județul 

Dâmbovița, 

 

  - Proiectul  Nr.: 21/2022 Faza:D.T.A.C și Proiect tehnic,  al proiectantului  S.C. ATELIER  22 S.R.L; 
   - Prevederile  H.G. nr.907/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind  privind achizițiile 

publice, 

-  Raportul  de specialitate  nr.3229/18.04.2022 întocmit de responsabil achiziții publice,  birou financiar- 

contabilitate din cadrul Primăriei  comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 

-    Având in vedere parcurgerea  procedurii prevazute de art.7 alin.13) din Legea nr.52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicat; 

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

Dâmbovița; 

        În temeiul art.129 alin.2) lit.”b”, alin.4) lit.”d”, art.139 alin.1), alin.3) , art.140 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) și 

art.200 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 indicatorii tehnico-economici  ai investiției pentru realizarea obiectivului 

« Construire terasă acoperită - Cămin cultural Gheboieni » conform Devizului general privind cheltuielile 

necesare realizării obiectivului– Anexa  la prezenta hotărâre, după cum  urmează : 

 

      Valoare totală (INV) inclusiv TVA…………………………430.528,73 mii  lei, din care : 

     Construcții-montaj (C+M)……………………………...........413.615,39 mii lei. 

     Surse de finanțare: - Buget local……………………….........430.528,73 mii lei. 

                                       
 

              Art.2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei  se obligă Primarul comunei Tătărani, 

biroul financiar-contabilitate și responsabil achiziții publice din cadrul Primăriei comunei 

Tătărani . 
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             Art.3-  Prezenta hotărâre se comunică prin grija  Secretarul  general al comunei Tătărani   

Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, 

Primarului comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate și responsabilului achiziții 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.18                                                                                               ANTOFIE TIBERIU 

Data-18.04.2022  

 

 

 

 

 

              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,  

                           SECRETAR  GENERAL COMUNĂ  

                                  MIHĂILĂ MIOARA 

 

 

 

 

 

 

 
     

Hotărârea a fost adoptată cu  11. voturi „pentru”,0  voturi „împotrivă”,0 vot „abținere”. 

Nr. consilieri în funcție:  15  
Nr. consilieri prezenți:    11   

Nr. consilieri absenți:       4   
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        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.20/18.04.2022 

privind  aprobarea   indicatorilor  tehnico-economici  ai investiției pentru realizarea obiectivului 

« Construire terasă acoperită - Cămin cultural Gheboieni »  
 

      

     Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița,  

     Având în vedere : 

-       - Proiectul  Nr.: 21/2022 Faza:D.T.A.C și Proiect tehnic,  al proiectantului  S.C. ATELIER  22 

S.R.L; 

 
   -  Prevederile  H.G. nr.907/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind  privind achizițiile 

publice, 

 -    Având in vedere parcurgerea  procedurii prevazute de art.7 alin.13) din Legea nr.52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicat; 

        În temeiul art.129 alin.2) lit.”b”, alin.4) lit.”d”,  art.136 alin.1), art.139 alin.1), alin.3) , art.140 alin.1), art.196 alin.1) 

lit.a) și art.200 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 indicatorii tehnico-economici ai investiției pentru realizarea obiectivului 

« Construire terasă acoperită - Cămin cultural Gheboieni », conform Devizului general privind cheltuielile 

necesare realizării obiectivului– Anexa  la prezenta hotărâre, după cum  urmează : 

 

      Valoare totală (INV) inclusiv TVA…………………………430.528,73 mii  lei, din care : 

     Construcții-montaj (C+M)……………………………...........413.615,39 mii lei. 

     Surse de finanțare: - Buget local……………………….........430.528,73 mii lei. 

                                       
 

          Art.2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei  se obligă Primarul comunei Tătărani, biroul 

financiar-contabilitate și responsabil achiziții publice din cadrul Primăriei comunei Tătărani . 

           Art.3-  Prezenta hotărâre se comunică prin grija  Secretarul  general al comunei Tătărani   

Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, 

Primarului comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate și responsabilului achiziții 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. 

 

                                                                                                                             I N I Ț I A T O R,  

TĂTĂRANI                                                                                                           P R I M A R 

                                                                                                                         PĂTRU CONSTANTIN 

 

              AVIZEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,  

                SECRETAR GENERAL COMUNĂ  

                        MIHĂILĂ MIOARA 
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     R O M AN I A 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

      P R I M A R 

 Nr.3225/18.04.2022 

 

 

 

REFERAT   DE   APROBARE 
 Al proiectului de hotărâre privind  aprobarea   indicatorilor  tehnico-economici  ai investiției pentru 

realizarea obiectivului « Construire terasă acoperită - Cămin cultural Gheboieni »      
 

 

        Subsemnatul Pătru Constantin - Primarul comunei Tatarani, judetul   Dambovita, având în 

vedere : 

 

 -     - Proiectul  Nr.: 21/2022 Faza:D.T.A.C și Proiect tehnic,  al proiectantului  S.C. ATELIER  22 

S.R.L; 
   -  Prevederile  H.G. nr.907/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind  privind achizițiile 

publice, 

-    Având în vedere parcurgerea  procedurii prevazute de art.7 alin.13) din Legea nr.52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicat; 

   

 

          Menționez faptul că am inițiat Proiectul de hotărâre Nr.20/18.04.2022 privind aprobarea   

indicatorilor  tehnico-economici  ai investiției pentru realizarea obiectivului « Construire terasă acoperită 

Cămin cultural Gheboieni» având în vedere faptul că din cauza condițiilor meteorologice  

neașteptate  din luna februarie 2022 ( căderi abundente de zăpadă), ansamblul de corturi instalat 

în curtea  Căminului cultural Gheboieni s-a prăbușit sub greutatea zăpezii nemaiexistând posibilitatea  de 

a fi recondiționat. 

   Având în vedere că la ora actuală există cereri de închiriere a  Căminului cultural Gheboieni  pentru  

evenimente festive ( nunți), este necesar ca pentru o bună desfășurare a acestor evenimente să se 

contruiască o terasă din lemn  acoperită. 

 

 

 

 

                                                           P R I M A R, 

PĂTRU CONSTANTIN 
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Primăria Comunei   Tătărani 

    Județul Dâmbovița 

Biroul Financiar-Contabilitate 

Nr.3229/18.04.2022 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 

 

 Subsemnata  Cocoșilă Bianca-Georgiana, Șef Birou Financiar-contabilitate, în  

urma analizei: 

 

- Devizului general al obiectivului de investiție „Construire terasă acoperită-Cămin 

Cultural Gheboieni ” întocmit de proiectantul S.C.Atelier 22 S.R.L ; 

-  

- Proiectul de hotărâre nr.20/18.04.2022 inițiat de primarul comunei Tătărani 

pentru o valoare totală a investiției de 430.528,73 lei din care care C+M 

413.615,39 lei, cu finanțare integrală  de la bugetul local, 

-  

consider că sunt întrunite condițiile de adoptare a Hotărârii Consiliului local Tătărani 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

„Construire terasă acoperită-Cămin Cultural Gheboieni ” 

 

 

 

 

 

     Data,                                                                         Semnătura, 

18.04.2022 

 
 


