
    R O M Â N I A 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
COMUNA  TĂTĂRANI 
CONSILIUL  LOCAL  
 
 

H O T Ă R Â R E 
 Privind aprobarea depunerii proiectului “Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la 
rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente” în vederea obținerii de finanțare prin 
Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C1 - Managementul apei, Investiția 

3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare 
cu apă și canalizare existente 

 
 
        Consiliul local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița, întrunit în ședință extraordinară, 
convocată de îndată  în data de  11.11.2022 
 
           Având în vedere: 

- Prevederile Ordinului nr. 2.605/2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Condiții de 
accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență, Componenta 
C1 - Managementul apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la 
rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente; 

- Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului 
instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin 
Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național 
de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 178/2022, cu completările ulterioare, precum și ale normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022; 

- Prevederile art. 5 alin.1), art. 14 alin.1) – alin.5), art. 20 alin.1) lit. j), art. 23, art. 44, art. 
67 alin.1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Prevederile art. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările aduse de Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, 
precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice; 

 
 



- Referatul de aprobare a depunerii proiectului “Sprijinirea conectării populației cu 
venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente” în vederea obținerii 
de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C1 - 
Managementul apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de 
alimentare cu apă și canalizare existente, înregistrat cu nr.9331/09. 11.20222  ; 

- Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.47/09.11.2022, inițiat și prezentat de Primarul 
comunei Tătărani privind aprobarea depunerii proiectului “Sprijinirea conectării populației cu 
venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente” în vederea obținerii 
de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C1 - 
Managementul apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de 
alimentare cu apă și canalizare existente; 
  -  Raportul de avizare favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 
Tătărani, județul Dâmbovița, 

          În temeiul 129 alin.2) lit.”d”, alin.7) lit.”n”, art  139, alin.3) lit.”f”  și 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 depunerea proiectului “Sprijinirea conectării populației cu venituri mici 
la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente” în vederea obținerii de finanțare 
prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C1 - Managementul apei, 
Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și 
canalizare existente de către comunaTătărani, județul Dâmbovița, în calitate de Partener. 
     Art.2- Se aprobă participarea în cadrul Programului de finanțare a 30 de gospodării din 
comuna Tătărani, județul Dâmbovița în calitate de beneficiari eligibili conform prevederilor 
Ghidului specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de 
redresare și reziliență, Componenta C1 - Managementul apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării 
populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente. 
     Art.3- Se aprobă valoarea eligibilă a proiectului “Sprijinirea conectării populației cu venituri 
mici la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente”, corespunzătoare celor 30 de 
gospodării din comuna Tătărani, județul Dâmbovița participante la Programul de 
finanțare în calitate de beneficiari finali, în cuantum de 57.000,00 euro, fără TVA (30 
gospodării x 1.900 euro/gospodărie), respectiv 280.411,50 lei, fără TVA (Cursul valutar 
utilizat este cursul InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4,9195 lei, valabil la 31.05.2021, 
conform prevederilor Ghidului specific). 
      Art.4- Se împuternicește domnul Constantin PĂTRU, Primar al comunei Tătărani, să 
semneze toate actele necesare depunerii proiectului “Sprijinirea conectării populației cu 



venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente” în numele comunei 
Tătărani, în calitate de Partener. 

      Art.5.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani și biroul 
financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani.  
     Art.6- Prezenta hotărâre se comunică prin grija  Secretarului  general al comunei Tătărani 
Primarului comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate, Instituției Prefectului–Județul 
Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, și se aduce la cunoștință publică prin 
publicare pe pagina de internet, la adresa wwwprimarietatarani.ro- Monitorul Oficial Local, 
subeticheta  ”Hotărârile autorității deliberative” . 
 

 
 
 
      TĂTĂRANI    
      Nr.49                                                                                   PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ 
      Data-11.11.2022                                                                                  CÎRSTINA  MARIAN 
 
 
 
                                           

                                    Contrasemnează pentru legalitate, 
                                         Secretar general comună 
                                             MIHĂILĂ MIOARA 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”,0  voturi „împotrivă”,  1vot „abținere”. 
Nr. consilieri în funcție: 15   
Nr. consilieri prezenți:  14  
Nr. consilieri absenți:     1    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       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.47/09.11.2022 

 Privind aprobarea depunerii proiectului “Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la 
rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente” în vederea obținerii de finanțare prin 
Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C1 - Managementul apei, Investiția 

3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare  
cu apă și canalizare existente 

 
 

            Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița,  având în vedere: 
- Prevederile Ordinului nr. 2.605/2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Condiții de 

accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență, Componenta 
C1 - Managementul apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la 
rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente; 

- Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului 
instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin 
Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național 
de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 178/2022, cu completările ulterioare, precum și ale normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022; 

- Prevederile art. 5 alin.1), art. 14 alin.1) – alin.5), art. 20 alin.1) lit. j), art. 23, art. 44, art. 
67 alin.1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Prevederile art. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările aduse de Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, 
precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice; 

- Prevederile 129 alin.2) lit.”d”, alin.7) lit.”n”, art  139, alin.3) lit.”f”  și 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 depunerea proiectului “Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la 
rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente” în vederea obținerii de finanțare prin 
Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C1 - Managementul apei, Investiția 3. 
Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente 

de către comunaTătărani, județul Dâmbovița, în calitate de Partener. 
    Art.2- Se aprobă participarea în cadrul Programului de finanțare a 30 de gospodării din 
comuna Tătărani , județul Dâmbovița în calitate de beneficiari eligibili conform prevederilor 
Ghidului specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de 
redresare și reziliență, Componenta C1 - Managementul apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării 
populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente. 
   Art.3- Se aprobă valoarea eligibilă a proiectului “Sprijinirea conectării populației cu venituri 
mici la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente”, corespunzătoare celor 30 de 
gospodării din comuna Tătărani, județul Dâmbovița participante la Programul de 
finanțare în calitate de beneficiari finali, în cuantum de 57.000,00 euro, fără TVA (30 
gospodării x 1.900 euro/gospodărie), respectiv 280.411,50 lei, fără TVA (Cursul valutar 
utilizat este cursul InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4,9195 lei, valabil la 31.05.2021, 
conform prevederilor Ghidului specific). 
   Art.4- Se împuternicește domnul Constantin PĂTRU, Primar al comunei Tătărani, să semneze 
toate actele necesare depunerii proiectului “Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la 
rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente” în numele comunei Tătărani, în calitate 
de Partener. 
   Art.5.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani și biroul 
financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani.  
   Art.6- Prezenta hotărâre se comunica prin grija  Secretarului  general al comunei Tătărani 
Primarului comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate, Instituției Prefectului–Județul 
Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, și se aduce la cunoștință publică prin 
publicare pe pagina de internet, la adresa wwwprimarietatarani.ro- Monitorul Oficial Local, 
subeticheta  ”Hotărârile autorității deliberative” . 
 
      TĂTĂRANI                                                                                      I N I Ț I A T O R 
                                                                                                                      P R I M A R 
                                                                                                             PĂTRU CONSTANTIN 
                              Avizat  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.9331/09.11.2022 
 

REFERAT  DE  APROBARE 

Al Proiectului de hotărâre rivind aprobarea depunerii proiectului “Sprijinirea conectării populației cu 
venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente” în vederea obținerii de finanțare 
prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C1 - Managementul apei, Investiția 3. 
Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente 

 

      Primarul  comunei Tătărani, județul Dâmbovița, având în vedere: 

      - Adresa  Nr.1260/20.10.2022 transmisă de Companie Apă Târgoviște Dâmbovița SA,  
     - Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.47/09.11.2022., inițiat și prezentat de Primarul comunei 
Tătărani privind aprobarea depunerii proiectului “Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la 
rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente” în vederea obținerii de finanțare prin Planul 
Național de Redresare și Reziliență, Componenta C1 - Managementul apei, Investiția 3. Sprijinirea 
conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente;  
   Ținând cont de: 
        -  Prevederile Ordinului nr. 2.605/2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Condiții de accesare a 
fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență, Componenta C1 - Managementul 
apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și 
canalizare existente; 
      -  Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional 
și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și 
reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 
privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României 
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare 
și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu completările ulterioare, 
precum și ale normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
124/2021, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022; 
     - Prevederile art. 5 alin.1), art. 14 alin.1) – alin.5), art. 20 alin.1) lit. j), art. 23, art. 44, art. 67 alin.1) 
din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
     - Prevederile art. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
național de dezvoltare locală, cu modificările și completările aduse de Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea 
unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice; 
 



         Având în vedere  situația socio-economică a unor familii de pe raza comunei Tătărani și 
posibilitatea de a accesa proiectul “Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de 
alimentare cu apă și de canalizare existente” în vederea obținerii de finanțare prin Planul Național de 
Redresare și Reziliență, Componenta C1 - Managementul apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării 
populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente de către comuna 
Tătărani, județul Dâmbovița, în calitate de Partener, în urma unor  verificări și analize amănunțite a 
rezultat faptul că un număr de  29 de gospodării din comuna Tătărani, pot beneficia de  finanțare în cadrul  
acestui program, în calitate de beneficiari eligibili conform prevederilor Ghidului specific - Condiții de 
accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență, Componenta C1 - 
Managementul apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare 
cu apă și canalizare existente. 

    Valoarea eligibilă a proiectului “Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de 

alimentare cu apă și de canalizare existente”, corespunzătoare celor 30 de gospodării din comuna 
Tătărani, județul Dâmbovița participante la Programul de finanțare în calitate de 
beneficiari finali, în cuantum de 57.000,00 euro, fără TVA (30 gospodării x 1.900 
euro/gospodărie), respectiv 280.411,50 lei, fără TVA (Cursul valutar utilizat este cursul 
InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4,9195 lei, valabil la 31.05.2021,, conform 
prevederilor Ghidului specific). 

 

 

 

 

P R I M A R 

PĂTRU CONSTANTIN 

  



    R O M Â N I A 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
PRIMĂRIA  TĂTĂRANI 
Compartiment asistență socială 
Nr.9336/09.11.2022 
  

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “Sprijinirea conectării populației cu 
venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente” în vederea obținerii de finanțare 
prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C1 - Managementul apei, Investiția 3. 
Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente 

 

        Subsemnata Niță Cătălina-Maria, consilier principal la compartimentul asistență socială din cadrul 
aparatului de specialitate al primarilului comunei Tătărani, județul Dâmbovița, ținând cont de: 

Adresa Nr.8631/01.11.2022 a primăriei Tătărani privind numărul total de gospodării din comuna 
Tătărani, județul Dâmbovița, participante la Programul de finanțare în calitate de beneficiari 
finali, 

Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.47/09.11.2022, inițiat și prezentat de Primarul comunei Tătărani 
privind aprobarea depunerii proiectului “Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de 
alimentare cu apă și de canalizare existente” în vederea obținerii de finanțare prin Planul Național de 
Redresare și Reziliență, Componenta C1 - Managementul apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării 
populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente; 

Referatul de aprobare a depunerii proiectului “Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele 
de alimentare cu apă și de canalizare existente” în vederea obținerii de finanțare prin Planul Național de 
Redresare și Reziliență, Componenta C1 - Managementul apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării 
populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente, înregistrat cu 
nr.9331/09.11.2022  ; 

Prevederile Ordinului nr. 2.605/2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Condiții de accesare a 
fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență, Componenta C1 - Managementul 
apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și 
canalizare existente; 

Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și 
financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și 
reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 
privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României 
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare 
și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu completările ulterioare, 



precum și ale normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
124/2021, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022; 

Prevederile art. 5 alin.1), art. 14 alin.1) – alin.5), art. 20 alin.1) lit. j), art. 23, art. 44, art. 67 alin.1) din 
Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Prevederile art. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
național de dezvoltare locală, cu modificările și completările aduse de Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea 
unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice; 

Prevederile 129 alin.2) lit.”d”, alin.7) lit.”n”, art  139, alin.3) lit.”f”  și art.196 alin.1) lit. „a’ din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 

    Consider că proiectul de hotărâre Nr..47/09.11.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 
“Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare 
existente” în vederea obținerii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 
C1 - Managementul apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de 
alimentare cu apă și canalizare existente, poate fi supus spre aprobare Consiliului local Tătărani, acesta 
respactând legislația în vigoare. 

 

 

 

 

     Data.09.11.2022                                                             C O N S I  L I E R, 

                                                                                       NIȚĂ CĂTĂLINA-MARIA 

 


