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

H O T Ă R Â R E 
privind  cumpărarea terenului în suprafață de 1.315 mp situat  în satul Căprioru, strada 

Bisericii, comuna Tătărani intabulat  în Cartea Funciară Nr.71918- Tătărani  
 
 

      Consiliul local Tătărani, județul Dâmbovița întrunit în ședință ordinară în data de 
29.11.2022 

             Având în vedere : 
  -  Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul  comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

înregistrat la nr.53/22.11.2022; 
  -  Referatul de aprobare Nr.9734/22.11.2022 al  Primarului comunei Tătărani, județul 

Dâmbovița; 
    - Prevederile Hotărârii Consiliului local Tătărani nr.44/31.10.2022  privind  stabilirea 

unor măsuri în vederea  achiziționării terenului în suprafață de 1.315 mp situat  în satul 
Căprioru, strada Bisericii, comuna Tătărani intabulat  în  Cartea Funciară Nr.71918- 
Tătărani; 
        - Prevederile Hotărârii Consiliului local Tătărani nr.7/09.02.2022  privind adoptarea 
bugetului local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița pe  anul  2022; 

    - Raportul de evaluare Nr.259/18.11.2022 întocmit EVAL-PROCONS S.R.-proprietate 
imobiliară teren; 

        - Procesul-verbal de negociere a prețului de cumpărare,  înregistrat la nr.9696/21.11.2022.  
         - Prevederile  art.46 alin. (2) lit. ,,a’’ din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare;  

 -  Prevederile  art.29 alin.1) lit.”a” din  Legea nr.98/2016 privind acchizițiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 - Prevederile art.858 și art.863 lit.”a” din Codul civil -Legea nr. 287/2009, republicată;  
-   Raportul de specialitate nr.9740 /22.11.2022 întocmit de compartimentul de resort –

biroul financiar-contabilitate din cadrul  primăriei comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 
  - Rapoartele de avizare favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

local Tătărani, județul Dâmbovița; 
       În temeiul art. 129 alin. 2) lit.,,b” alin.4) lit. ,,e”,   alin.7) lit. ,,a”,  sau  art.139 , alin.2),  

art. 196 lit. ,,a” și  art. 197 alin.1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
 

        Art.1.-  Se aprobă Raportul de evaluare Nr.259/18.11.2022 întocmit  pentru terenul în 
suprafață de 1.315 mp situat  în satul Căprioru, strada Bisericii, comuna Tătărani, teren  
compus din 429 mp –curți construcții  și 886 mp livadă,  intabulat  în Cartea Funciară 
Nr.71918- Tătărani, prevăzut în anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2.—Se aprobă cumpărarea terenului în suprafață de 1.315 mp, situat  în satul Căprioru, 
strada Bisericii, comuna Tătăran, teren  compus din 429 mp –curți construcții  și 886 mp livadă 
intabulat  în Cartea Funciară Nr.71918- Tătărani.  



     Art.3. (1)- Prețul de cumpărarea al terenului este de 11042 Euro la cursul BNR din data de 
14.11.2022 de 4,8902 lei/euro, respectiv 54.000,00 lei,  sumă nepurtătoare de TVA, conform 
procesului-verbal de negociere a prețului de cumpărare  înregistrat la nr.9696/21.11.2022.  
 

                    (2)- Se aprobă încheierea contractului autentic de vanzăre-cumpărare între UAT 
Comuna  Tătărani și domnii Niță Gheorghe și Niță Elena, domiciliați în comuna Tătărani, sat 
Căprioru, str.Principală, nr.34, județul Dâmbovița, în calitate de vânzători. 

  
Art.4.- Se împuternicește domnul Constantin PĂTRU - primarul comunei Tătărani să 

semneze în numele comunei Tătărani, județul Dâmbovița contractul de vânzare cumpărare în 
fața notarului public. 

 
         Art.5.-Cheluielile pentru cumpărarea terenului, taxele notariale și cele privind înscrierea 
acesteia în cartea funciară, vor fi suportate de către  cumpărător din bugetul local. 
 
        Art.6.- Terenul cumpărat  în condițiile prezentei hotărâri se înregistrează in domeniul 
public al UAT comuna Tătărani, la valoarea prevăzută în contractul de vânzare cumpărare, 
iar inventarul domeniului public al comunei se completează în mod corespunzător. 
 
       Art.7. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul comunei 
Tătărani și biroul financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
 
     Art.8- 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 din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului 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.55                                                                                    CÎRSTINA  MARIAN        
Data-29.11.2022 
 

 
    
                                         CONTRASEMNEAZĂ,  
                                   SECRETAR GENERAL COMUNĂ            
                                          MIHĂILĂ MIOARA  
 
 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă”,  …….vot „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    D E     H O T Ă R Â R E 
Nr.53/22.11.2022 

privind   cumpărarea terenului în suprafață de 1.315 mp  situat  în satul Căprioru, strada 
Bisericii, comuna Tătărani intabulat  în Cartea Funciară Nr.71918- Tătărani  

 
 
 

    Primarul Tătărani, județul Dâmbovița,  
           Având în vedere : 
 

       - Prevederile Hotărârii Consiliului local Tătărani nr.44/31.10.2022  privind stabilirea 
unor măsuri în vederea  achiziționării terenului în suprafață de 1.315 mp situat  în satul 
Căprioru, strada Bisericii,  comuna Tătărani intabulat  în  Cartea Funciară Nr.71918- 
Tătărani. 

          - Prevederile Hotărârii Consiliului local Tătărani nr.7/09.02.2022  privind adoptarea 
bugetului local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița pe  anul  2022, 

          - Raportul de evaluare Nr.259/18.11.2022 întocmit EVAL-PROCONS S.R.-proprietate 
imobiliară teren   

        - Prevederile  art.46 alin. (2) lit. ,,a’’ din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare;  
      - Procesul-verbal de negociere a prețului de cumpărare,  înregistrat la 
nr.9696/21.11.2022.  
    -  Prevederile  art.29 alin.1) lit.”a” din  Legea nr.98/2016 privind acchizițiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 
    -  Prevederile art.858 și art.863 lit.”a” din Codul civil -Legea nr. 287/2009, republicată;  
   - Rapoartele de avizare favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 

Tătărani, județul Dâmbovița; 
       În temeiul art. 129 alin. 2) lit.,,b” alin.4) lit. ,,e”,   alin.7) lit. ,,a”,  sau  art.139 , alin.2),  
art. 196 lit. ,,a” și  art. 197 alin.1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
 

        Art.1.-  Se aprobă Raportul de evaluare Nr.259/18.11.2022 întocmit  pentru terenul în 
suprafață de 1.315 mp  situat  în satul Căprioru, strada Bisericii, comuna Tătărani, teren  
compus din 429 mp –curți construcții  și 886 mp lidavă,  intabulat  în Cartea Funciară 
Nr.71918- Tătărani, prevăzut în anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
       Art.2.—Se aprobă cumpărarea terenului în suprafață de 1.315 mp, situat  în satul 
Căprioru, strada Bisericii, comuna Tătăran, teren  compus din 429 mp –curți construcții  și 
886 mp lidavă intabulat  în Cartea Funciară Nr.71918- Tătărani.  



          Art.3. (1)- Prețul de cumpărarea al terenului este de 11042 Euro la cursul BNR din data 
de 14.11.2022 de 4,8902 lei/euro, respectiv 54.000,00 lei,  sumă nepurtătoare de TVA, conform 
procesului-verbal de negociere a prețului de cumpărare  înregistrat la nr.9696/21.11.2022.  
 
                    (2)- Se aprobă încheierea contractului autentic de vanzăre-cumpărare între UAT 
Comuna  Tătărani și domnii Niță Gheorghe și Niță Elena, domiciliați în comuna Tătărani, sat 
Căprioru, str.Principală, nr.34, județul Dâmbovița, în calitate de vânzători. 

  
       Art.4.- Se împuternicește domnul Constantin PĂTRU - primarul comunei Tătărani să 
semneze în numele comunei Tătărani, județul Dâmbovița contractul de vânzare cumpărare în 
fața notarului public. 

 
      Art.5.-Cheluielile pentru cumpărarea terenului, taxele notariale și cele privind înscrierea  
acesteia în cartea funciară, vor fi suportate de către  cumpărător din bugetul local. 
 
        Art.6.- Terenul cumpărat  în condițiile prezentei hotărâri se înregistrează in domeniul 
public al UAT comuna Tătărani, la valoarea prevăzută în contractul de vânzare cumpărare, 
iar inventarul domeniului public al comunei se completează în mod corespunzător. 
 
       Art.7. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul comunei 
Tătărani și biroul financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
 
     Art.8- 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 din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului 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, 
Avizat  pentru legalitate 
Secretar general comună                                                                 P R I M A R  
  Mihăilă Mioara                                                                       PĂTRU  CONSTANTIN 



      
       R O M Â N I A 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
COMUNA TĂTĂRANI 
      P R I M A R  
Nr.9734 /22.11.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
Al proiectului de hotărâre privind  cumpărarea terenului în suprafață de 1.315 mp situat  în 

satul Căprioru, comuna Tătărani intabulat  în Cartea Funciară Nr.71918- Tătărani  
 
 

          Pătru Constantin - Primarului  comunei Tatarani, judetul Dambovita, având în 
vedere: 

       - Prevederile Hotărârii Consiliului local Tătărani nr.44/31.10.2022  privind stabilirea unor 
măsuri în vederea  achiziționării terenului în suprafață de 1.315 mp situat  în satul Căprioru, comuna 
Tătărani intabulat  în  Cartea Funciară Nr.71918- Tătărani. 
          - Prevederile Hotărârii Consiliului local Tătărani nr.7/09.02.2022  privind adoptarea bugetului 
local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița pe  anul  2022, 

    - Raportul de evaluare Nr.259/18.11.2022 întocmit EVAL-PROCONS S.R.-proprietate 
imobiliară teren, 

       - Procesul-verbal de negociere a prețului de cumpărare,  înregistrat la nr.9696/21.11.2022.  
     - Prevederile  art.46 alin. (2) lit. ,,a’’ din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare;  

 -  Prevederile  art.29 alin.1) lit.”a” din  Legea nr.98/2016 privind acchizițiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

    - Prevederile art.858 și art.863 lit.”a” din Codul civil -Legea nr. 287/2009, republicată;  

       În temeiul art. 129 alin. 2) lit.,,b” alin.4) lit. ,,e”,   alin.7) lit. ,,a”,  sau  art.139 , alin.2),  art. 
196 lit. ,,a” și  art. 197 alin.1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 
          Constat că se impune ca în ședința Consiliului local Tătărani  să se supună spre  
dezbatere si aprobare proiectul de hotărâre  privind  cumpărarea terenului în suprafață de 
1.315 mp situat  în satul Căprioru, comuna Tătărani intabulat  în Cartea Funciară Nr.71918- 
Tătărani, în forma propusă de  inițiator. 
       Menționez faptul că achiziționarea acestei  suprafețe de teren se impune pentru a  mării 
suprafața de teren – curtea Școlii Căprioru ce se află în vecinătatea acestui teren, astfel  să 
putem  obține fonduri în vederea  construirii unei baze  sportive atât ne necesară desfășurării 
unor activități sportive. 

 
 

 
                                                                ÎNTOCMIT, 
                                                                P R I M A R  
                                                        PĂTRU  CONSTANTIN 



 
       R OMANIA 
JUDETUL DAMBOVITA 
COMUNA TATARANI 
      P R I M A R I A  
Nr.9740 /22.11.2022       
 
 
                             

      RAPORT  DE  SPECIALITATE 
privind  cumpărarea terenului în suprafață de 1.315 mp situat  în satul Căprioru, strada 

Bisericii, comuna Tătărani intabulat  în Cartea Funciară Nr.71918- Tătărani 
 
            Subsemnata, Bondoc Ioana-Gabriela, consilier superior la biroul financiar-
contabilitate, din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului comunei Tătărani, județul 
Dâmbovița, având în vedere : 
 

  -  Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul  comunei Tătărani, județul Dâmbovița, înregistrat la 
nr.53/22.11.2022; 

  -  Referatul de aprobare Nr.9734/.22.11.2022 al  Primarului comunei Tătărani, județul 
Dâmbovița; 

    - Prevederile Hotărârii Consiliului local Tătărani nr.44/31.10.2022  privind stabilirea unor 
măsuri în vederea  achiziționării terenului în suprafață de 1.315 mp situat  în satul Căprioru, strada 
Bisericii, comuna Tătărani intabulat  în  Cartea Funciară Nr.71918- Tătărani. 
         - Prevederile Hotărârii Consiliului local Tătărani nr.7/09.02.2022  privind adoptarea bugetului 
local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița pe  anul  2022, 

   - Raportul de evaluare Nr.259/18.11.2022 întocmit EVAL-PROCONS S.R.-proprietate 
imobiliară teren, 

       - Procesul-verbal de negociere a prețului de cumpărare,  înregistrat la nr.9696/21.11.2022.  
  - Prevederile  art.46 alin. (2) lit. ,,a’’ din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare;  
 -  Prevederile  art.29 alin.1) lit.”a” din  Legea nr.98/2016 privind acchizițiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 
    - Prevederile art.858 și art.863 lit.”a” din Codul civil -Legea nr 287/2009, republicată;  
       În temeiul art. 129 alin. 2) lit.,,b” alin.4) lit. ,,e”,   alin.7) lit. ,,a”,  sau  art.139 , alin.2),  art. 

196 lit. ,,a” și  art. 197 alin.1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 
 
        Proiectul de hotărâre Nr.53/22.11.2022 initiat de Primarul comunei Tatarani,  privind  

cumpărarea terenului în suprafață de 1.315 mp situat  în satul Căprioru, strada Bisericii,  
comuna Tătărani intabulat  în Cartea Funciară Nr.71918- Tătărani, poate fi supus dezbaterii 
Consiliului local Tatarani, în forma propusă, acesta respectând legislația în vigoare și 
existând în bigetul local fondurile necesare pentru  cumpăararea acetui imobil. 

  
 
 
                                                       CONSILIER  SUPERIOR,  

                                                    Bondoc Ioana-Gabriela 


