
     R O M Â N I A                                                                                                

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

CONSILIUL  LOCAL 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
Privind actualizarea Statutului comunei Tătărani, județul Dâmbovița 

 

 

 

        Consiliul Local al comunei Tătărani, judetul Dâmbovița, întrunit în ședință ordinară în 

data de 31.05.2022, 

 

      Având în vedere: 

  - Prevederile Ordinului M.L.P.D.A. nr.25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al 

statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului 

deorganizare și funcționare a consiliului local- ANEXA 1; 

 - Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei, înregistrat la nr.18/04.04.2022 

 - Referatul de aprobarea a proiectului de hotărâre, întocmit de primarului localității, 

înregistrat la nr. 2800/04.04.2022; 

 -  Prevederile art.104 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 - Raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei Tătărani, înregistrat la 

nr.2804/04.04.2022; 

  - Avizele consultative  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tătărani, 

județul Dâmbovița; 

  - Prevederile Legii nr.52/2003, privind  transparența decizională în administrația publică, 

locală, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, 

   În temeiul art.129 alin.2) lit. ”a”, alin.3) lit. ”a”, art.139 alin.1) și alin.3), lit.”i”, din O.U.G. 

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

 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

       Art.1. - Se aprobă actualizarea  Statutului  comunei Tătărani, județul  Dâmbovița, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 

 



Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Primarul comunei 

Tătărani, iar secretarul general al comunei Tătărani, pentru comunicare și aducere la 

cunoștință publică prin publicitate pe site-ul Primăriei comunei Tătărani și în Monitorul  

Oficial Local într-o secțiune  special dedicată acestuia. 

 

 

 

 

TĂTĂRANI                                                     PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ 

Nr.26.                                                                       PARASCHIVA  PETRE 

Data- 31. 05. 2022 

 

 

 

 

 

          Contrasemnează de legalitate , 

     SECRETAR  GENERAL COMUNĂ 

                MIHILĂ  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 IA                                                                                                

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.18/04.04.2022 
Privind actualizarea Statutului comunei  Tătărani, județul Dâmbovița 

 

 

       Primarul comunei Tătărani, judetul Dâmbovița, 

      Având în vedere: 

  -  Prevederile  Ordinului M.L.P.D.A. nr.25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al 

statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului 

de organizare și funcționare a consiliului local- ANEXA 1; 

 -  Prevederile art.104 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

  - Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, 

locală, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, 

-Prevederile art.129 alin.2) lit. ”a”, alin.3) lit. ”a”, art.139 alin.1) și alin.3), lit.”i”, din O.U.G. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

      Art.1. - Se aprobă actualizarea  Statutului comunei  Tătărani, județul Dâmbovița, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 

  Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Primarul comunei 

Tătărani, iar secretarul general al comunei Tătărani, pentru comunicare și aducere la 

cunoștință publică prin publicitate pe site-ul Primăriei comunei Tătărani și în Monitorul  

Oficial Localîntr-o secțiune  special dedicată acestuia. 

 

T ĂTĂRANI                                                               I N I T I A T O R, 

                                                                                          P R I M A R 

                                                                              PĂTRU CONSTANTIN  

 

                   Avizat de legalitate, 

               Secretar  general comună  

                 MIHĂILĂ MIOARA 



      R O M Â N I A                                                                                                

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA  TĂTĂRANI 

      P R I M A R 

Nr.2800/04.04.2022 

 

 

REFERAT   DE   APROBARE  

Al proiectului de hotărare privind actualizarea Statutului comunei Tătărani, 

 județul Dâmbovița 

 

 

 

       Primarul  comunei  Tătărani, judetul  Dâmbovița, 

 

      Având în vedere: 

-     Prevederile Ordinului M.L.P.D.A. nr.25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al 

statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului 

de organizare și funcționare a consiliului local- ANEXA 1; 

  -   Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, 

locală, actualizată, cu modificările și completările ulterioare ; 

-    Prevederile art.129 alin.2) lit. ”a”, alin.3) lit. ”a”, art.139 alin.1) și alin.3), lit.”i”, din O.U.G. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

      Statutul  comunei a fost structurat ținand cont de Ordinul Nr. 25/2021 pentru aprobarea 

modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, 

      De asemenea s-au folosit în fundamentarea proiectului de hotărare Planul  Urbanistic 

General al localității, cât și  hotărâri ale consiliului local. 

 

   Ținând cont de prevederile art.104 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, cu privire la faptul că fiecare UAT își aprobă propriul 

statut și  ca urmare a  prevederilor legale menționate mai sus , este oportun ca  printr-o  

hotărâre a Consiliului local Tătărani să se aprobe Statutul comunei Tătărani, județul 

Dâmbovița. 

 

 

 

PRIMAR 

PĂTRU CONSTANTIN 

 

 

 

 



     R O M Â N I A                                                                                                

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA  TĂTĂRANI 

SECRETAR   GENERAL 

Nr.2804/04.04.2022 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

Al proiectului de hotărare  privind actualizarea Statutului comunei Tătărani, 

 județul Dâmbovița 

 

 

 

           Secretarul  general  al comunei  Tătărani, judetul Dâmbovița, 

           Având în vedere: 

       -   Prevederile Ordinului M.L.P.D.A. nr.25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al 

statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului 

de organizare și funcționare a consiliului local- ANEXA 1; 

      -    Prevederile art.104  din O.U.G. 57/2019 privind Codul  administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

      -   Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei, înregistrat la nr.18/04.04.2022 

      -    Referatul de aprobarea a proiectului de hotărâre, întocmit de primarului localității, 

înregistrat la nr.2800/04.04.2022; 

     -    Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, 

locală, actualizată, cu modificările și completările ulterioare ; 

     -   Prevederile art.129 alin.2) lit. ”a”, alin.3) lit. ”a”, art.139 alin.1) și alin.3), lit.”i”, din 

O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

 

        Constat că sunt respectate actele normative în vigoare , motiv pentru care proiectul de 

hotărare poate fi supun consiliului local spre adoptarea în forma prezentată. 

 

 

 

 

SECRETAR  GENERAL COMUNĂ 

 

MIHĂILĂ  MIOARA 



 


