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

H O T Ă R Â R E  
Privind participarea la Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru 
vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu 

putere normală" pentru proiectul 
„Instalare stații de reîncărcare cu putere normală pentru vehicule electrice și 

hibride în Comuna Tătărani, județul Dâmbovița” 
 
 

Consiliul local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița, întrunit în ședință ordinară în 
data  de   19.12.2022; 

Având în vedere: 
           - Prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
-prevederileart 3, art.4, art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
           - Prevederile art.7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele dinLegea nr. 287/2009 privind Codul 
civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
            - Prevederile art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
           - Prevederile art. 41 și art.44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 
           - Prevederile art. 129, alin (1), alin. (2), lit. b, alin.(4) lit.d, alin.(7), lit k, raportat la art.155 
alin.(1), lit.d și alin.(5), lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
         - Ordinul  2595/03.10.2022cu modificările și completările ulterioare emis de Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor nr. pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind 
dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în 
localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală, 
           - Prevederile art. 9, art.10, alin.(4) lit. d) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare 
și conținutul cadrul al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare; 
          - Prevederile art.2 alin.(2), art.41 alin.(5), art 50 alim.(4), art.58, art.59, art.61, art.62 și art. 
70 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
         - Prevederile art. 1, 2, 4-7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
         - Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.61/15.12.2022 inițiat de Primarul comunei Tătărani, 
județul Dâmbovița, 
         - Referatul de aprobare nr.10498/15.12.2022 prezentat de Primarul comunei Tătărani, 
județul Dâmbovița, 
         - Raportul de specialitate înregistrat cu nr.10502/15.12.2022 întocmit de responsabil 
achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tătărani, 
 
 



 În temeiul art.  129 alin. (2) lit. ,,b’’, alin. (4) lit. ,,d’’ , art.139 alin.1), alin.3) lit. ,,e’’, art. 
196 lit. ,,a’’ și cele ale art. 197 alin. (1), art. 200 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 cererii de finanțare în cadrul Programului privind 

dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în 
localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normalăcu investiția„Instalare stații 
de reîncărcare cu putere normală pentru vehicule electrice și hibride în Comuna Tătărani, 
județul Dâmbovița”, denumit în continuare Proiectul. 

Art.2.–Se aprobă devizul general aferent pentru obiectivul de investiții „Instalare stații 
de reîncărcare cu putere normală pentru vehicule electrice și hibride în Comuna Tătărani, județul 
Dâmbovița”, denumit în continuare Proiectul, conform anexei care face parte integrantă la 
prezenta horărâre. 

Art.3.–Se aprobă punerea la dispoziție a imobilelor pe care se implementează 
proiectul cu titlul „Instalare stații de reîncărcare cu putere normală pentru vehicule electrice și 
hibride în Comuna Tătărani, județul Dâmbovița”, denumit în continuare Proiectul. 

Art.4.- Angajamentul privind întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea 
şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare privind achiziţiile publice pentru obiectivul de investiții „Instalare stații de 
reîncărcare cu putere normală pentru vehicule electrice și hibride în Comuna Tătărani, județul 
Dâmbovița”, denumit în continuare Proiectul, este în sarcina Comunei Tătărani, județul 
Dâmbovița. 

Art.5.–(1) Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla 
sa calitate și de ordonator principal de credite al comunei. 

    (2)-Se aprobă contractarea finanțării iar persoana desemnată să reprezinte  Comuna 
Tătărani, județul Dâmbovița, în relația cu Administraţia Fondului pentru Mediu, privind 
contractarea și derularea proiectului, este domnul Primar – PĂTRU CONSTANTIN. 

Art.6.-Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 
Tătărani, județul Dâmbovița.  

Art.7.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Tătărani, 
județul Dâmbovița, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Tătărani, județul 
Dâmbovița, și prefectului județului Dâmbovița și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la 
sediul primăriei, precum și pe pagina de internet la adresa wwwprimarietatarani.ro- Monitorul 
Oficial Local, subeticheta  ”Hotărârile autorității deliberative 

 
 

TĂTĂRANI                                                          PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ 

Nr.63                                                                           CÎRSTINA MARIAN 

Data-19.12.2022 

 
       Contrasemnează pentru legalitate, 
               SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                        MIHĂILĂ  MIOARA 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru”,  ……vot „împotrivă”, ……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 

 PROIECT  DE   HOTĂRÂRE  
Nr.61/15.12.2022 

Privind participarea la Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru 
vehicule electriceşi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu 

putere normală" pentru proiectul 
„Instalare stații de reîncărcare cu putere normală pentru vehicule electrice și 

hibride în Comuna Tătărani, județul Dâmbovița” 
     Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița 

Având în vedere: 
           - Prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
-prevederileart 3, art.4, art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
           - Prevederile art.7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele dinLegea nr. 287/2009 privind Codul 
civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
            - Prevederile art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
           - Prevederile art. 41 și art.44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 
           - Prevederile art. 129, alin (1), alin. (2), lit. b, alin.(4) lit.d, alin.(7), lit k, raportat la art.155 
alin.(1), lit.d și alin.(5), lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
         - Ordinul 2595/03.10.2022cu modificările și completările ulterioare emis de Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor nr. pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind 
dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în 
localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală, 
           - Prevederile art. 9, art.10, alin.(4) lit. d) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare 
și conținutul cadrul al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare; 
          - Prevederile art.2 alin.(2), art.41 alin.(5), art 50 alim.(4), art.58, art.59, art.61, art.62 și art. 
70 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
         - Prevederile art. 1, 2, 4- 7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională 
în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
        - Prevederile art. 129 alin. (2) lit. ,,b’’,  alin. (4) lit. ,,d’’ , art.139 alin.1), alin.3) lit. ,,e’’, art. 
196 lit. ,,a’’ și cele ale art. 197 alin. (1), art. 200 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 cererii de finanțare în cadrul Programului privind 

dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în 
localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normalăcu investiția„Instalare stații 
de reîncărcare cu putere normală pentru vehicule electrice și hibride în Comuna Tătărani, 
județul Dâmbovița”, denumit în continuare Proiectul. 



Art.2.–Se aprobă devizul general aferent pentru obiectivul de investiții „Instalare stații 
de reîncărcare cu putere normală pentru vehicule electrice și hibride în Comuna Tătărani, județul 
Dâmbovița”, denumit în continuare Proiectul, conform anexei care face parte integranta la 
prezenta horărâre. 

Art.3.–Se aprobă punerea la dispoziție a imobilelor pe care se implementează 
proiectul cu titlul „Instalare stații de reîncărcare cu putere normală pentru vehicule electrice și 
hibride în Comuna Tătărani, județul Dâmbovița”, denumit în continuare Proiectul. 

Art.4.- Angajamentul privind întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea 
şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare privind achiziţiile publice pentru obiectivul de investiții „Instalare stații de 
reîncărcare cu putere normală pentru vehicule electrice și hibride în Comuna Tătărani, județul 
Dâmbovița”, denumit în continuare Proiectul, este în sarcina Comunei Tătărani, județul 
Dâmbovița. 

Art.5.–(1) Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla 
sa calitate și de ordonator principal de credite al comunei. 

     (2)-Se aprobă contractarea finanțării iar persoana desemnată să reprezinte  Comuna 
Tătărani, județul Dâmbovița, în relația cu Administraţia Fondului pentru Mediu, privind 
contractarea și derularea proiectului, este domnul Primar – PĂTRU CONSTANTIN. 

Art.6. -Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 
Tătărani, județul Dâmbovița.  

Art.7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Tătărani, 
județul Dâmbovița, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Tătărani, județul 
Dâmbovița, și prefectului județului Dâmbovița și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la 
sediul primăriei, precum și pe pagina de internet la adresa wwwprimarietatarani.ro- Monitorul 
Oficial Local, subeticheta  ”Hotărârile autorității deliberative 

 
 
 
 
 
 

TĂTĂRANI                                                                                   I N I  Ț I 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.10498/15.12.2022 

REFERAT   DE   APROBARE   
  al proiectului  de   hotărâre privind participarea la Programul privind dezvoltarea infrastructurii de 

reîncărcare pentru vehicule electriceşi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare 
cu putere normală" pentru proiectul 

„Instalare stații de reîncărcare cu putere normală pentru vehicule electrice și hibride în Comuna 
Tătărani, județul Dâmbovița” 

 
             Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

            Având în vedere: 
         - Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.61/15.12.2022 inițiat de Primarul comunei Tătărani, județul 
Dâmbovița, 
          - Prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
-prevederileart 3, art.4, art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
          - Prevederile art.7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele dinLegea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
           - Prevederile art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
           - Prevederile art. 41 și art.44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
           - Prevederile art. 129, alin (1), alin. (2), lit. b, alin.(4) lit.d, alin.(7), lit k, raportat la art.155 alin.(1), 
lit.d și alin.(5), lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
         - Ordinul 2595/03.10.2022 cu modificările și completările ulterioare emis de Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor nr. pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind dezvoltarea 
infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de 
staţii de reîncărcare cu putere normală, 
          - Prevederile art. 9, art.10, alin.(4) lit. d) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și 
conținutul cadrul al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare; 
          - Prevederile art.2 alin.(2), art.41 alin.(5), art. 50 alim.(4), art.58, art.59, art.61, art.62 și art. 70 din 
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, 
        - Prevederile art. 1, 2, 4- 7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
        - Prevederile art. 129 alin. (2) lit. ,,b’’,  alin. (4) lit. ,,d’’ , art.139 alin.1), alin.3) lit. ,,e’’, art. 196 lit. 
,,a’’ și cele ale art. 197 alin. (1), art. 200 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Cu  privire la  accesarea acestui program, preciez că este necesar si oportun adoptarea 
proiectului de hotarare privind aprobarea participării Comunei Tărărani județul Dâmbovița la 
Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electriceşi/sau hibrid 
plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală" pentru proiectul 
„Instalare stații de reîncărcare cu putere normală pentru vehicule electrice și hibride în Comuna 
Tătărani, județul Dâmbovița”, astfel ca și comuna noastră  să poată beneficia de  acest program 
având în vedere reducerea poluării, un subiect mult mediatizat în ultimii ani.  

 
                                                                                                           P R I M A R 

                                                                                                     PĂTRU CONSTANTIN 



 
        R O M Â N I A 
  JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 
   COMUNA TĂTĂRANI 
          P R I M A R 
      Nr.10502/15.12.2022 

RAPORT   DE   SPECIALITATE  
  La proiectul  de   hotărâre privind participarea la Programul privind dezvoltarea infrastructurii de 

reîncărcare pentru vehicule electriceşi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de 
reîncărcare cu putere normală" pentru proiectul 

„Instalare stații de reîncărcare cu putere normală pentru vehicule electrice și hibride în 
Comuna Tătărani, județul Dâmbovița” 

 
 

              Subsemnatul Anton Ion - responsabil achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Tătărani, având în vedere: 
         - Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.61/15.12.2022 inițiat de Primarul comunei Tătărani, județul 
Dâmbovița, 
             Ținând cont de : 
           - Prevederile art.7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele dinLegea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
            - Prevederile art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
           - Prevederile art. 41 și art.44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
           - Prevederile art. 129, alin (1), alin. (2), lit. b, alin.(4) lit.d, alin.(7), lit k, raportat la art.155 alin.(1), 
lit.d și alin.(5), lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
         - Ordinul 2595/03.10.2022cu modificările și completările ulterioare emis de Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor nr. pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind dezvoltarea 
infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de 
staţii de reîncărcare cu putere normală, 
           - Prevederile art. 9, art.10, alin.(4) lit. d) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și 
conținutul cadrul al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare; 
          - Prevederile art.2 alin.(2), art.41 alin.(5), art 50 alim.(4), art.58, art.59, art.61, art.62 și art. 70 din 
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, 
         - Prevederile art. 1, 2, 4- 7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
        - Prevederile art. 129 alin. (2) lit. ,,b’’,  alin. (4) lit. ,,d’’ , art.139 alin.1), alin.3) lit. ,,e’’, art. 196 lit. 
,,a’’ și cele ale art. 197 alin. (1), art. 200 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
          Constat că proiectul de hotărâre privind participarea la Programul privind dezvoltarea 
infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electriceşi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin 
instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală" pentru proiectul „Instalare stații de reîncărcare 
cu putere normală pentru vehicule electrice și hibride în Comuna Tătărani, județul Dâmbovița”, 
respectă legislația în vigoare și poate fi supus spre aprobare Consiliului local Tătărani. 
 
 

Responsabil achiziții publice 
Anton Ion 

 














