
        R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

 CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
Privind  aprobarea devizului general și a indicatorilor  tehnico-economici  ai investitiei pentru 

realizarea obiectivului « Asigurarea scurgerii apelor pe strada Bulina în comuna Tătărani, 

județul Dâmbovița» 

 

 

 

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

ordinară în data de 31 mai 2022; 

 

              Având în vedere : 

           -Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Tătărani, înregistrat la 
nr.27/20.05.2022; 

         -  Referatul de aprobare nr.4109/20.05.2022 întocmit de Primaraul comunei Tătărani, 
județul Dâmbovița,    
        -   Proiectul Nr:VIA 33-TTR/2022, executat de S.C. VIANET S.R.L.;  

       -  Raportul compartimentului de specialitate din cadrul primariei comunei Tătărani ,  
înregistrat la nr.4113/20.05.2022; 

        - Prevederile  Legii 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; 

        - Avizul  consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local  Tătărani, ; 
            În temeiul art.129 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 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 devizul general și indicatorii tehnico-economici  ai investiției pentru 

realizarea obiectivului « Asigurarea scurgerii apelor pe strada Bulina în comuna Tătărani, 

județul Dâmbovița» , conform anexei nr.1 și anexei nr.2 la prezenta hotărâre. 

 

             Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei 

Tătărani și biroul financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

            Art.3 - 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 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. 29                                                                                PARASCHIVA  PETRE 

Data -31.05.2022                                                             

 

                                                                        

 

 

                           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.27/20.05.2022 
Privind  aprobarea devizului general și a  indicatorilor  tehnico-economici  ai investitiei pentru 

realizarea obiectivului « Asigurarea scurgerii apelor pe strada Bulina în comuna Tătărani, 

județul Dâmbovița» 

 

             Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița,  

            Având în vedere :     
        -   Proiectul Nr:VIA 33-TTR/2022, executat de S.C. VIANET S.R.L.;  

        - Prevederile  Legii 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 

             În temeiul art.129 alin.2) lit.”b”, alin.4) lit.d”, art.139 alin.1) art.139 alin.3) lit.e), art.140 
alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările si completarile ulterioare; 
 
 

                                                     H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
          Art.1. – Se aprobă devizul general și  indicatorii tehnico-economici  ai investiției pentru 

realizarea « Asigurarea scurgerii apelor pe strada Bulina în comuna Tătărani, județul 

Dâmbovița» , conform anexei nr.1 și anexei nr.2 la prezenta hotarare. 

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

și biroul financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani.  

         Art.3 - 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 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.4109/20.05.2022 

 

                                           REFERAT  DE  APROBARE 
Privind  aprobarea devizului general și a  indicatorilor  tehnico-economici  ai investitiei pentru 

realizarea obiectivului « Asigurarea scurgerii apelor pe strada Bulina în comuna Tătărani, 

județul Dâmbovița» 

 

               Primarul  comunei Tătărani, județul Dâmbovița, având în vedere :  
         - Proiectul de hotarare inițiat de Primarul comunei Tătărani, înregistrat la 
Nr.27/20.05.2022; 

           Ținând cont de: 
        -   Proiectul Nr:VIA 33-TTR/2022, executat de S.C. VIANET S.R.L.;  

        - Prevederile  Legii 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 

                Prevederile art.129 alin.2) lit.”b”, alin.4) lit.d”, art.136 alin.1) art.139 alin.3) lit.f), 
art.140 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) si art.200 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
 

           Constat că proiectul de hotărâre  privind  aprobarea devizului general și a  

indicatorilor  tehnico-economici ai investitiei pentru realizarea obiectivului « Asigurarea 

scurgerii apelor pe strada Bulina în comuna Tătărani, județul Dâmbovița»,  este necesar 

să fie supus spre dezbatere și aprobare  Consiliului local Tătărani  în vederea finalizării 

acestui obectiv. 

 

 

 

   P R I M A R 

                                                                       PĂTRU CONSTANTIN 

                                                                           

                                                

                                         

 

 

 



 

 

 
 

 

Primăria Comunei   Tătărani 
Județul Dâmbovița 

Biroul Financiar-Contabilitate 
Nr.4113/ 20.05.2022 

                                                
 
 

               
                                       Raport de specialitate  

 
 

 
  Subsemnata Cocoșilă Bianca-Georgiana, Șef Birou  Financiar-

Contabilitate având în vedere Proiectul de hotărâre nr.27 din data de 20.05.2022 
întocmit de primarul comunei Tătărani pentru realizarea  lucrărilor   „ Asigurarea 

scurgerii apelor pe strada Deal-Bulina în comuna Tătărani, județul Dâmbovita ”, 
consider că sunt întrunite condițiile privind adoptarea Hotărârii Cosiliului Local 

de aprobare a devizului lucrărilor și a indicatorilor tehnico-economici .  
Valoarea totală  a lucrărilor  inclusiv TVA este de 42.971,54 lei din care 
construcții-montaj (C+M) 39.040,67 lei , cu finanțare integrală din  Bugetul local 

. 
 
 
 
 

 
20.05.2022                                                                Semnatura , 
                                                                       Cocoșilă Bianca-Georgiana 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

     RO M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA                              Anexa Nr.2 la Hotărârea Nr.29/31.05.2022 

COMUNA  TĂTĂRANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

PRINCIPALII  INDICATORI  TEHNICO-ECONOMICI 

 

lucrări de  „ Asigurarea scurgerii apelor pe strada Deal-Bulina în comuna 

Tătărani, județul Dâmbovita ” 
 

 
 
 

A  Indicatori economici  
   

 Valoare totală inclusiv TVA 42.971,54 lei 
 din care  construcții-montaj C+M 39.040,67 lei 

  
 Surse de finanțare:                        Buget local 
  
  
 Durata de realizare  1 lună 

   
B Capacități în unități fizice  
   

 Șanț betonat  90 m /155 mp 
   

   
 
 

 
 

 

PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ 
PARASCHIVA  PETRE 

 
 

 


