
 

 

 
          ROMÂNIA 

JUDEŢUL  DÂMBOVIȚA  

CONSILIUL  LOCAL AL  COMUNEI   TĂTĂRANI 

 

H O T Ă R Â R E 

Privind  aprobarea schimbării destinaței în vederea demolarii construcțiilor Anexă, cărămidă - C2 

în suprafață de 19 mp și Anexă,  lemn -C3 în suprafață de 47 mp din incinta  Școlii Priboiu, 

comuna Tătărani, județul Dâmbovița, bunuri  identificate  la poziția nr. 85, respectiv la poziția 

 nr. 86 din Anexa nr.72 –Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public  

al comunei Tătărani, județul Dâmbovița 

 

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

data 31.05.2022 

     Având în vedere ; 
- Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița înregistrat la 

nr.28/27.05.2022; 

-  Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre întocmit de primarul comunei, înregistrat la 

nr.4309/27.05.2022; 

  - Adresa nr.7221/16.05.2022 transmisă de Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița; 

-   Anexa Nr.72 la Hotărârea Guvernului nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al județului 

Dâmbovița, precum și al municipiilo, orașelor și comunelor din  județul Dâmbovița, cu modificările și 
completările ulterioare; 

-   Raportul  de specialitate întocmit de responsabilul cu  urbanismul  în cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Tătărani, înregistrat la nr.4313 /27.05.2022;  

 -   Prevederile art.112 din Legea nr.1/05.01.2011, Legea educației naționale , actualizată; 

 -   Prevederile  Ordinului nr.5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform 

pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învatamânt preuniversitar de 

stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia; 
    -  Prevederile art.361 alin.2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

  -   Hotărârea Consiliului local al comunei Tătărani nr.11/31.03.2022 privind  aprobarea propunerii 

schimbării destinației imobilelor, în vederea demolării  construcțiilor Anexă, cărămidă - C2 în suprafață de 

19 mp și Anexă,  lemn -C3 în suprafață de 47 mp din incinta  Școlii Priboiu, comuna Tătărani, județul 

Dâmbovița; 

-   Prevederile Legii privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale nr. 

15/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

909/1997; 
-    Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 

funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 

unităţilor administrativ-teritoriale; 

-    Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 

administrativ-teritoriale; 

-    Avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița; 
       În temeiul, art.129 alin.1), alin.2) lit.”c”, art.139 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 trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Tătărani 

a imobilelor construcții Anexă, cărămidă - C2 în suprafață de 19 mp și Anexă,  lemn -C3 în 

suprafață de 47 mp din incinta  Școlii Priboiu, comuna Tătărani, județul Dâmbovița, bunuri  

identificate  la poziția nr. 85, respectiv la poziția nr. 86 din Anexa nr.72 –Inventarul bunurilor care 

alcătuiesc domeniului public al comunei Tătărani, județul Dâmbovița. 

. 

 



       

 

 

 

 

      

           
            Art.2.- Se aprobă demolarea  imobilelor construcții Anexă, cărămidă - C2 în suprafață de 19 

mp și Anexă,  lemn -C3 în suprafață de 47 mp din incinta  Școlii Priboiu, comuna Tătărani, 

județul Dâmbovița, bunuri înscrise în Cartea Funciară nr.71736  Tătărani. 

 Art.3. - Trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Tătărani este valabilă 

pe perioada desfășurării lucrărilor de demolare, urmând ca terenul rămas liber să rămână 

înregistrat  în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Tătărani, cu 

destinația de spațiu de învățământ. 

     Art.4.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani, biroul 

financiar-contabilitate, cât și compartiemntele urbanism și cadastru- mediu din cadrul aparatului 

de specialitate al  Primarului 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, compartiemntelor urbanism și 

cadastru- mediu și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei/consiliului local 

al comunei Tătărani, precum și pe site-ul primăriei Tătărani, la adresa wwwprimarietatarani.ro 

 

 

 

 

TĂTĂRANI     

Nr.30                                                                            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

Data –31.05.2022                                                                 PARASCHIVA PETRE 

 

 

 

 

                                                              

                       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 

JUDEŢUL  DÂMBOVIÂA  

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.28/27.05.2022 

Privind  aprobarea schimbării destinaței în vederea demolarii construcțiilor Anexă, cărămidă - C2 

în suprafață de 19 mp și Anexă,  lemn -C3 în suprafață de 47 mp din incinta  Școlii Priboiu, 

comuna Tătărani, județul Dâmbovița, bunuri  identificate  la poziția nr. 85, respectiv la poziția 

nr. 86 din Anexa nr.72 –Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public  

al comunei Tătărani, județul Dâmbovița 

 

 

        Primarul  comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

       Având în vedere ; 

     - Adresa nr.7221/16.05.2022 transmisă de Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița; 
    -  Anexa Nr.72 la Hotărârea Guvernului nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al județului 

Dâmbovița, precum și al municipiilo, orașelor și comunelor din  județul Dâmbovița, cu modificările și 

completările ulterioare; 

   -  Raportul de specialitate întocmit de responsabilul cu  urbanismul  în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Tătărani, înregistrat la nr.1757 /02.03.2022;  

   -   Prevederile art.112 din Legea nr.1/05.01.2011, Legea educației naționale, actualizată; 

   -   Prevederile  Ordinului nr.5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform 

pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învatamânt preuniversitar de 
stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia; 

       - Prevederile art.361 alin.2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

       -   Hotărârea Consiliului local al comunei Tătărani nr.11/31.03.2022 privind  aprobarea propunerii 

schimbării destinației imobilelor, în vederea demolării  construcțiilor Anexă, cărămidă - C2 în suprafață 

de 19 mp și Anexă,  lemn -C3 în suprafață de 47 mp din incinta  Școlii Priboiu, comuna Tătărani, județul 

Dâmbovița; 

-   Prevederile Legii privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale nr. 
15/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

909/1997; 

-    Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru regleme ntarea procesului de scoatere din 

funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 

unităţilor administrativ-teritoriale; 

-    Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 
administrativ-teritoriale; 

   În temeiul, art.129 alin.1), alin.2) lit.”c”, art.136 alin.1), art.139 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 trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Tătărani 

a imobilelor construcții Anexă, cărămidă - C2 în suprafață de 19 mp și Anexă,  lemn -C3 în 

suprafață de 47 mp din incinta  Școlii Priboiu, comuna Tătărani, județul Dâmbovița, bunuri  

identificate  la poziția nr. 85, respectiv la poziția nr. 86 din Anexa nr.72 –Inventarul bunurilor care 

alcătuiesc domeniului public al comunei Tătărani, județul Dâmbovița. 
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            Art.2.- Se aprobă demolarea  imobilelor construcții Anexă, cărămidă - C2 în suprafață de 19 

mp și Anexă,  lemn -C3 în suprafață de 47 mp din incinta  Școlii Priboiu, comuna Tătărani, 

județul Dâmbovița, bunuri înscrise în Cartea Funciară nr.71736  Tătărani. 

   Art.3. - Trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Tătărani este valabilă pe 

perioada desfășurării lucrărilor de demolare, urmând ca terenul rămas liber să rămână 

înregistrat  în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Tătărani, cu 

destinația de spațiu de învățământ.   

     Art.4.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani, biroul 

financiar-contabilitate, cât și compartiemntele urbanism și cadastru- mediu din cadrul aparatului 

de specialitate al  Primarului 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, compartiemntelor 

urbanism și cadastru- mediu și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul 

primăriei/consiliului local al comunei Tătărani, precum și pe site -ul primăriei Tătărani, la adresa 

wwwprimarietatarani.ro 

 

 

 

 

 

 
 

 TĂTĂRANI                                                                    I NI Ț I A T O R, 

                                                                                                         P R I M A R  

                                                                                                 PĂTRU CONSTANTIN 

                                       

 

 

 

 

 

                       Avizează pentru legalitate, 

                SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

                            MIHĂILĂ MIOARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

          ROMÂNIA 

JUDEŢUL  DAMBOVITA  

COMUNA   TATARANI 

         P R I M A R 

   Nr.4309 /27.05.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 

 Al Proiectului de hotărâre privind  aprobarea schimbării destinaței în vederea demolarii 

construcțiilor Anexă, cărămidă - C2 în suprafață de 19 mp și Anexă,  lemn -C3 în suprafață 

de 47 mp din incinta  Școlii Priboiu, comuna Tătărani, județul Dâmbovița, bunuri  identificate  

la poziția nr. 85, respectiv la poziția nr. 86 din Anexa nr.72 –Inventarul bunurilor care alcătuiesc 

domeniului public al comunei Tătărani, județul Dâmbovița 

 

       

         Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, având în vedere  : 

 
   -    Adresa nr.7221/16.05.2022 transmisă de Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița; 

    -  Anexa Nr.72 la Hotărârea Guvernului nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al județului 

Dâmbovița, precum și al municipiilo, orașelor și comunelor din  județul Dâmbovița, cu modificările și 

completările ulterioare; 
   -    Prevederile art.112 din Legea nr.1/05.01.2011, Legea educației naționale, actualizată; 

   -   Prevederile  Ordinului nr.5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform 

pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învatamânt preuniversitar de 

stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia; 

       - Prevederile art.361 alin.2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

       -   Hotărârea Consiliului local al comunei Tătărani nr.11/31.03.2022 privind  aprobarea propunerii 

schimbării destinației imobilelor, în vederea demolării  construcțiilor Anexă, cărămidă - C2 în suprafață 

de 19 mp și Anexă,  lemn -C3 în suprafață de 47 mp din incinta  Școlii Priboiu, comuna Tătărani, județul 

Dâmbovița; 

-   Raportul  de specialitate întocmit de domnul  Anton Ion – responsabil  urbanism  în cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Tătărani, înregistrat la nr. 1757/02.03.2022; 

 Ținând cont de : 
-     Prevederile art.112 din Legea nr.1/05.01.2011, Legea educației naționale, actualizată; 

 -   Prevederile  Ordinului nr.5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform 

pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învatamânt preuniversitar de 

stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia; 

    - Prevederile art.361 alin.2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

-   Prevederile Legii privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale nr. 

15/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

909/1997; 

-   Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 

funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 

unităţilor administrativ-teritoriale; 

-   Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 

administrativ-teritoriale; 

 

         Menționez faptul că au fost parcurse etapele necesare obținerii avizul conform al ministrului 

educației pentru schimbarea destinaței în vederea demolării  construcțiilor Anexă, cărămidă - C2 în 

suprafață de 19 mp și Anexă,  lemn -C3 în suprafață de 47 mp din incinta  Școlii Priboiu, comuna 

Tătărani, județul Dâmbovița, datorită faptului că era necesar ca aceaste  construcții- grup sanitar și 
anexă să fie  demolate cât mai urgent, întrucât prezintă un real pericol  datorită stării de degradare în 

care se află. 

 

 



 

         

   

        

     

       Trebuie reținut faptul  că prin adresa nr.7221/16.05.2022  Inspectoratul Școlar Jude țean Dâmbovița a 

transmis punctul său de vedere, în sensul că, în acest caz fiind mai mult de 3 ani calendaristici de la 

întreruperea activității educaționale în școala Priboiu, autoritatea publică locală este singura în măsură 
să hotărască schimbarea destinației bazei materiale, motiv pentru care propun aprobarea schimbării 

destinaței în vederea demolarii construcțiilor Anexă, cărămidă - C2 în suprafață de 19 mp și Anexă,  

lemn -C3 în suprafață de 47 mp din incinta  Școlii Priboiu. 

      În situația în care vor exista solicitări din partea comunității locale sau a Inspectoratul Școlar 

Județean Dâmbovița, fiind îndeplinite criteriile specifice pentru deschiderea acestei unități de 

învătământ, vor fi reamenajate aceste anexe, respectiv grup sanitar si anexă pentru o bună desfășurare a 

procesului de învățământ în  Școala Priboiu. 
 

 

 

 

 

            

                                                                                                         P R I M A R  

                                                                                                 PATRU CONSTANTIN 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Primăria Comunei  Tătărani 

       Județul  Dâmbovița 

Compartiment Urbanism 

    Nr.4313/27.05.2022 

 

 

                                              R E F E R A T  DE   SPECIALITATE 

La Proiectul de hotărâre   privind aprobarea schimbării destinaței în vederea demolarii 

construcțiilor Anexă, cărămidă - C2 în suprafață de 19 mp și Anexă,  lemn -C3 în suprafață 

de 47 mp din incinta  Școlii Priboiu, comuna Tătărani, județul Dâmbovița, bunuri  identificate  

la poziția nr. 85, respectiv la poziția nr. 86 din Anexa nr.72 –Inventarul bunurilor care alcătuiesc 

domeniului public al comunei Tătărani, județul Dâmbovița 

 

    Subsemnatul Anton Ion – responsabil  urbanism  în cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Tătărani, ținând cont de : 

- Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița înregistrat la 

Nr.28/27.05. 2022. 
-   Anexa Nr.72 la Hotărârea Guvernului nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al 

județului Dâmbovița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din  județul Dâmbovița, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Adresa nr.7221/16.05.2022 transmisă de Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița; 

 -  Prevederile art.112 din Legea nr.1/05.01.2011, Legea educației naționale, actualizată; 

 - Prevederile  Ordinului nr.5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform 

pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învatamânt preuniversitar de 
stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia; 

      - Prevederile art.361 alin.2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

     - Hotărârea Consiliului local al comunei Tătărani nr.11/31.03 .2022 privind aprobarea propunerii 

schimbării destinației imobilelor, în vederea demolării  construcțiilor Anexă, cărămidă - C2 în suprafață 

de 19 mp și Anexă,  lemn -C3 în suprafață de 47 mp din incinta  Școlii Priboiu, comuna Tătărani, județul 

Dâmbovița, 

  -   Prevederile Legii privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale nr. 

15/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

909/1997; 

 -     Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 

funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 
unităţilor administrativ-teritoriale; 

 -   Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 

administrativ-teritoriale; 

            

   Având în vedere Referatul de aprobare  Nr.4309 /27.05.2022 al Primarului  comunei Tătărani, 

județul Dâmbovița prin care propune aprobarea schimbării destinaței în vederea demolarii 

construcțiilor Anexă, cărămidă - C2 în suprafață de 19 mp și Anexă,  lemn -C3 în suprafață de 

47 mp din incinta  Școlii Priboiu, comuna Tătărani, județul Dâmbovița, bunuri  identificate  la 

poziția nr. 85, respectiv la poziția nr. 86 din Anexa nr.72 –Inventarul bunurilor care alcătuiesc 

domeniului public al comunei Tătărani, județul Dâmbovița și ținând cont de adresa nr.7221/16.05.2022 

transmisă de Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița,  constat că proiectul de hotărâre inițiat de 

primarul comunei respectă actele normative în vigoare, acesta putând fi supus spre dezbatere și 

adoptare Consiliului local Tătărani.                                                                                                                      

                                                                                                          REFERENT 

  Data-27.05.2022                                                                 Compartiment Urbanism, 

                                                                                                             ANTON ION 



                                                      


