
        R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

 CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E 
Privind  aprobarea  cererii de finanțare și a  devizului general estimativ pentru obiectivul de 

investiții «Înființare rețea inteligentă de  distribuție  gaze naturale în comuna Tătărani, județul 

Dâmbovița», pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului național de investiții  

« Anghel Saligny » 

 

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

extraordinară,  convocată de îndată în data de  18 aprilie 2022 

             Având în vedere : 

         -  Referatul de aprobare nr.3227/18.04.2022, întocmit de Primaraul comunei Tătărani, județul 

Dâmbovița, din care  reiese necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea 

cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții « Înființare distribuție  

gaze naturale în comuna Tătărani, județul Dâmbovița»; 

         - Adresa nr.3813/07.03.2022 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 

prin care se face cunoscut faptul că se pot depune cereri de finanțare  pentru obiectivele de investiții 

încadrate în categoria prevăzută la art.4 alin.1 lit.e) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.95/2021, înregistrată la sediul primăriei Tătărani la nr.1916/07.03.2022 ;   

        - Prevederile art.5 alin.3), art.20 alin.1) lit.”i”, art.34 alin.2) și art.44 din  Legea nr.273/2006 

privind finanțele publice locale, cu  modificarile si completarile ulterioare; 

        - Prevederile OUG nr.95/2021 privind aprobarea Programului național de investiții « Anghel 

Saligny » ; 

      - Prevederile Ordinului nr.278/167/2022 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 

administrației privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2021  pentru aprobarea Programului național de investiții 

« Anghel Saligny », pentru categoria  de investiții  prevăzutre la art.4 alin.1 lit. e) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.95/2021 ;   

     - Prevederile H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate  din fonduri publice; 

     -  Devizul general  estimativ  al obiectivul de investiții executat de S.C. MLC GAZE PROIECT 

S.R.L. ; 

     -  Raportul compartimentului de specialitate din cadrul primăiei comunei Tătărani, înregistrat la 

nr.3235/18.04.2022; 

   - Avizul  favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local  Tătărani ; 

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

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

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

           Art.1. – Se aprobă cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții «Înființare rețea 

inteligentă de  distribuție  gaze naturale în comuna Tătărani, județul Dâmbovița», conform 

anexei nr.1 la prezenta hotărâre, în vederea finanțarii acestuia în cadrul Programului național 

de investiții « Anghel Saligny ». 

 



 

            

         Art.2. – Se aprobă devizului general estimativ al obiectivului de investiții, precum și 

valoarea totală a investiției «Înființare rețea inteligentă de  distribuție  gaze naturale în 

comuna Tătărani, județul Dâmbovița», în valoare de 39.689.075,46 (inclusiv TVA), conform 

anexei nr.2 la prezenta hotărâre, în vederea finanțarii . 

         Art.3. – Se împuternicește primarul comunei Tătărani, Constantin PĂTRU, să semneze 

toate actele necesare pentru obținerea finanțării și încheierea contractului de finanțare, să 

semneze contractul de finanțare și toate înscrisurile necesare pentru obținerea finanțării, 

implementarea proiectului și decontarea cheltuielilor aferente.   

        Art.4.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se împuternicește Primarul comunei 

Tătărani, biroul financiar-contabilitate și responsabilul cu achizițiile publice din cadrul  

aparatului de specialitate  al Primărului comunei Tătărani.  

        Art.5 - 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, responsabilului cu achizițiile 

publice și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei/consiliului local al 

comunei Tătărani, pe site-ul primăriei Tătărani, precum și prin publicare în Monitorul Oficial 

Local. 

 

 

 

 

 

TĂTĂRANI                                                                      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

 Nr.19                                                                                      ANTOFIE TIBERIU 

Data -18.04.2022                                                             

 

                                                                        

 

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                                          SECRETAR  GENERAL  COMUNĂ 

                                                   MIHĂILĂ  MIOARA 

 

    

 

 

 

 

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

Nr. consilieri în funcție: 15   

Nr. consilieri prezenți:    11 

Nr. consilieri absenți:       4   

 

 

 

 



        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.21/18.04.2022 
Privind  aprobarea  cererii de finanțare și a  devizului general estimativ pentru obiectivul de 

investiții  «Înființare rețea inteligentă de  distribuție  gaze naturale în comuna Tătărani, 

județul Dâmbovița», pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului național de investiții 

« Anghel Saligny » 

 

             Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița,  

            Având în vedere :  
        - Adresa nr.3813/07.03.2022 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 

prin care se face cunoscut faptul că se pot depune cereri de finanțare  pentru obiectivele de investiții 

încadrate în categoria prevăzută la art.4 alin.1 lit.e) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.95/2021, înregistrată la sediul primăriei Tătărani la nr.1916/07.03.2022 ;   ;   

       - Prevederile OUG nr.95/2021 privind aprobarea Programului național de investiții « Anghel 

Saligny » , 

      - Prevederile Ordinului nr.278/167/2022 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 

administrației privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2021  pentru aprobarea Programului național de investiții 

« Anghel Saligny », pentru categoria  de investiții  prevăzutre la art.4 alin.1 lit. e) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.95/2021;    

      - Prevederile art.5 alin.3), art.20 alin.1) lit.”i”, art.34 alin.2) și art.44 din  Legea nr.273/2006 

privind finantele publice locale, cu  modificarile si completarile ulterioare; 

        -Prevederile H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate  din 

fonduri publice; 

        -Devizul general estimativ al obiectivul de investiții executat de S.C. MLC GAZE PROIECT 

S.R.L.;  

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

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

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

                                                         H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
           Art.1. – Se aprobă cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții «Înființare rețea 

inteligentă de  distribuție  gaze naturale în comuna Tătărani, județul Dâmbovița», conform 

anexei nr.1 la prezenta hotărâre, în vederea finanțarii acestuia în cadrul Programului național 

de investiții « Anghel Saligny ». 

         Art.2. – Se aprobă devizului general estimativ al obiectivului de investiții, precum și 

valoarea totală a investiției «Înființare rețea inteligentă de  distribuție  gaze naturale în 

comuna Tătărani, județul Dâmbovița», în valoare de 39.689.075,46 (inclusiv TVA), conform 

anexei nr.2 la prezenta hotărâre, în vederea finanțarii . 

 



 

 

 

 

         Art.3. – Se împuternicește primarul comunei Tătărani, Constantin PĂTRU, să semneze 

toate actele necesare pentru obținerea finanțării și încheierea contractului de finanțare, să 

semneze contractual de finanțare și toate înscrisurile necesare pentru obținerea finanțării, 

implementarea proiectului și decontarea cheltuielilor aferente.  

        Art.4.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se împuternicește Primarul comunei 

Tătărani , biroul financiar-contabilitate  și responsabilul cu achizițiile  publice din cadrul  

aparatului de specialitate  al Primărului comunei Tătărani.  

        Art.5 - 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, responsabilului cu achizițiile 

publice și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei/consiliului local al 

comunei Tătărani, pe site-ul primăriei Tătărani, precum și prin publicare în Monitorul Oficial 

Local. 

 

 

 

 

 

 

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.3227/18.04.2022 

 

                                           REFERAT  DE  APROBARE 
 Al proiectului de hotărâre  privind  aprobarea  cererii de finanțare și a  devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții «Înființare rețea inteligentă de  distribuție  gaze 

naturale în comuna Tătărani, județul Dâmbovița», pentru finanțarea acestuia în cadrul 

Programului național de investiții « Anghel Saligny » 

 

            Primarul  comunei Tătărani, județul Dâmbovița, având în vedere :  
      - Proiectul de hotarare inițiat de Primarul comunei Tătărani, înregistrat la nr.21/18.04.2022; 

           Ținând cont de: 

        - Prevederile OUG nr.95/2021 privind aprobarea Programului național de investiții « Anghel 

Saligny » ; 

        - Prevederile Ordinului nr.278/167/2022 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 

administrației privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2021  pentru aprobarea Programului național de investiții 

« Anghel Saligny », pentru categoria  de investiții  prevăzutre la art.4 alin.1 lit. e) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.95/2021, înregistrată la sediul primăriei Tătărani la nr.1916/07.03.2022;      

    - Prevederile art.5 alin.3), art.20 alin.1) lit.”i”, art.34 alin.2) și art.44 din Legea nr.273/2006 

privind finantele publice locale, cu  modificarile si completarile ulterioare; 

    - Prevederile H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate  din fonduri publice; 

      - Devizul general  estimativ  al obiectivul de investiții executat de S.C. MLC GAZE PROIECT 

S.R.L.;  

      -  Prevederile art.129 alin.1), alin.2) lit.”b”, alin.4) lit.d” și.”f”,  art.139 alin.1) și alin.3) lit.e), 

art.140 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

         Constat că este necesar ca proiectul de hotărâre  privind  aprobarea cererii de finanțare 

și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții «Înființare rețea inteligentă de  

distribuție  gaze naturale în comuna Tătărani, județul Dâmbovița», să fie supus spre dezbatere 

și aprobare Consiliului local Tătărani, în vederea obținerii finanțării acestui obiectiv prin 

Programul național de investiții « Anghel Saligny ». 

 

                                 

 

   P R I M A R, 

 

                                                                       PĂTRU CONSTANTIN 

                                                                           

                                                      
 



 

Primăria Comunei   Tătărani 

Județul Dâmbovița 

Biroul Financiar-Contabilitate 

Nr.3235/18.04.2022 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 Subsemnatul  Anton Ion responsabil achiziții publice în cadrul Primăriei 

comunei Tătărani, în  urma analizei: 

- Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții 

„Anghel Saligny”, pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4alin. (1) lit. e) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, 

 

   - Proiectului de hotărâre nr.21 din data de 18.04.2022 inițiat de primarul comunei 

Tătărani, 

  -Devizului general estimativ al obiectivului „ ÎNFIINȚARE RETEA 

INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA 

TĂTĂRANI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA ” întocmit de proiectantul SC MLC GAZE 

PROIECT SRL din care rezultă o valoare totală a investiției de 39.689.075,46 lei, 

finanțată cu 38.808.326,39 lei de la bugetul de stat și 880.749,07 lei. 

Luând în considerare  calendarul de depunere al cererilor de finanțare consider că sunt 

îndeplinite condițiile legale privind adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local de 

aprobare a Cererii de finanțare și a devizului general estimativ  al obiectivului. 
 

 

 

 

     Data,                                                                         Semnătura, 

18.04.2022 
 

 

 


