
 

 

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

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea proiectului "SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL 

DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – OBIECTIV – INSTALAȚIE DE 
TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI CENTRU DE APORT VOLUNTAR 

ȘOTÂNGA" 
 
 

         Consiliul local Tătărani, județul Dâmbovița întrunit în sedință ordinară în data de  
31.01.2023; 
       Având în vedere : 
 -  Referatul  de aprobare nr.749/31.01.2023 întocmit de  Primarul comunei Tătărani, 
județul Dâmbovița; 
 - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deşeurilor, cu 
modificările și completarile ulterioare; 
- Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și 
completarile ulterioare; 
- Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităților, cu modificările și 
completarile ulterioare; 
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.198 din 22.12.2005 privind constituirea, 
alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele 
de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistența financiară 
nerambursabilă din partea Uniunii Europene; 
- Ghidul solicitantului-Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa 
prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al 
resurselor, Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi 
creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România -  Componenta 1 
- Apel: POIM/870/3/1/Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului 
de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România/1/Reducerea numărului depozitelor 
neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România; 
- Prevederile Programului Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027 – versiune aprobată de 
Comisia Europeană prin Decizia nr.C(2022)8703/24.11.2022; 
- Analiza instituțională aferentă proiectului ,,Sistem de Management Integrat al  
Deșeurilor în județul Dâmbovița”, POIM 2014– 2020; 
  - Adresa nr.1338/27.01.2023 transmisă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
,,Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dâmbovița”, înregistrată la sediul 
primăriei comunei Tătărani la nr.715/30.01.2023; 
 - Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 
înregistrat la nr.8/31.01.2023; 
   - Raportul de specialitate nr.753/31.01.2023 întocmit de responsabilul cu achizițiile 
publice din cadrul aparatului de specialitate al  Primărului comunei Tătărani; 

   -  Raportul de avizare favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 
Tatarani;               

       În temeiul art. 129 alin.2) lit. ,,b’’și lit.”d”, ale alin.4) lit. ,,d’, art.139 alin.3) lit.’e”, 
art.196 alin.1) lit.”a”, art. 197 alin. 1)  din OUG nr.57/2019 privind Codul  administrativ,  
cu modificările și completările ulterioare. 
 

-  
 



 

 

 
 
 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E: 
 Art.1.-Se aprobă Studiul de fezabilitate al proiectului "SISTEM DE 
MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – 
OBIECTIV – INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI 
CENTRU DE APORT VOLUNTAR ȘOTÂNGA", prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta 
hotărâre. 
          Art.2.- Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului "SISTEM DE 
MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – 
OBIECTIV – INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI 
CENTRU DE APORT VOLUNTAR ȘOTÂNGA", conform anexei nr. 2 la prezenta 
hotărâre. 
          Art.3.- Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale a serviciului 
de salubrizare prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 
        Art.4.- Se aprobă documentul de poziție pentru proiectul "SISTEM DE 
MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – 
OBIECTIV – INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI 
CENTRU DE APORT VOLUNTAR ȘOTÂNGA", prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta 
hotărâre. 
    Art.5.- Se aprobă valoarea totală a proiectului "SISTEM DE MANAGEMENT 
INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – OBIECTIV – 
INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI CENTRU DE 
APORT VOLUNTAR ȘOTÂNGA"în cuantum 100.253.128,44 euro inclusiv TVA ( 
echivalentul a 493.485.999,42 lei inclusiv TVA), cofinanțarea Consiliul local fiind de 0 lei.   
   Art.6.- Se împuternicește primarul localității să semneze documentele aferente 
proiectului în conformitate cu prevederile Ghidul solicitantului - Programul Operaţional 
Infrastructură Mare 2014-2020. 
    Art.7.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani, 
biroul financiar contabilitate și responsabilul cu achizițiile publice din cadrul aparatului 
de specialitate al  Primarului comunei Tătărani.  
  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 și responsabilului 
cu achizițiile publice 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.6                                                                              CÎRSTINA  MARIAN  
Data – 31.01.2023 
 
 
 
                                     Contrasemnează pentru legalitate, 
                                          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  DE  H O T Ă R Â R E 
Nr.8/31.01.2023 

privind aprobarea proiectului "SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL 
DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – OBIECTIV – INSTALAȚIE DE 

TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI CENTRU DE APORT VOLUNTAR 
ȘOTÂNGA" 

 
 

       Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, având în vedere : 
  - Adresa nr.1338/27.01.2023 transmisă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
,,Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dâmbovița”, înregistrată la sediul 
primăriei comunei Tătărani la nr.715/30.01.2023; 
 - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deşeurilor, cu 
modificările și completarile ulterioare; 
- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și 
completarile ulterioare; 
- Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităților, cu modificările și 
completarile ulterioare; 
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.198 din 22.12.2005 privind constituirea, 
alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele 
de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistența financiară 
nerambursabilă din partea Uniunii Europene; 
- Ghidul solicitantului-Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa 
prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al 
resurselor, Obiectivul Specific 3.1.Reducerea numărului depozitelor neconforme şi 
creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România -  Componenta 1 
- Apel: POIM/870/3/1/Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului 
de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România/1/Reducerea numărului depozitelor 
neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România; 
- Prevederile Programului Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027 – versiune aprobată de 
Comisia Europeană prin Decizia nr.C(2022)8703/24.11.2022; 
- Analiza instituțională aferentă proiectului ,,Sistem de Management Integrat al  
Deșeurilor în județul Dâmbovița ”, POIM 2014– 2020; 
- Prevederile art. 129 alin.2) lit. ,,b’’și lit.”d”, ale alin.4) lit. ,,d’, art.139 alin.3) lit.’e”, 
art.196 alin.1) lit.”a”, art. 197 alin. 1) din OUG nr.57/2019 privind Codul  administrativ,  
cu modificările și completările ulterioare. 
 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E: 
 

 Art.1.-Se aprobă Studiul de fezabilitate al proiectului "SISTEM DE 
MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – 
OBIECTIV – INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI 
CENTRU DE APORT VOLUNTAR ȘOTÂNGA", prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta 
hotărâre           
       Art.2.- Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului "SISTEM DE 
MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – 
OBIECTIV – INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI 
CENTRU DE APORT VOLUNTAR ȘOTÂNGA", conform anexei nr. 2 la prezenta 
hotărâre. 



 

 

          Art.3.- Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale a serviciului 
de salubrizare prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 
        Art.4.- Se aprobă documentul de poziție pentru proiectul "SISTEM DE 
MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – 
OBIECTIV – INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI 
CENTRU DE APORT VOLUNTAR ȘOTÂNGA", prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta 
hotărâre. 
    Art.5.- Se aprobă valoarea totală a proiectului "SISTEM DE MANAGEMENT 
INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – OBIECTIV – 
INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI CENTRU DE 
APORT VOLUNTAR ȘOTÂNGA"în cuantum 100.253.128,44 euro inclusiv TVA ( 
echivalentul a 493.485.999,42 lei inclusiv TVA), cofinanțarea Consiliul local fiind de 0 lei.   
   Art.6.- Se împuternicește primarul localității să semneze documentele aferente 
proiectului în conformitate cu prevederile Ghidul solicitantului - Programul Operaţional 
Infrastructură Mare 2014-2020. 
    Art.7.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani, 
biroul financiar contabilitate și responsabilul cu achizițiile publice din cadrul aparatului 
de specialitate al  Primarului comunei Tătărani.  
  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 și responsabilului 
cu achizițiile publice 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 
 
 
 
 

                      Avizat de legalitate 
                 Secretar general comună 
                   MIHĂILĂ MIOARA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
       R O M Â N I A  
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
COMUNA TĂTĂRANI 
        P R I M A R 
  Nr.749/ 31.01.2023 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
Al proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului "SISTEM DE MANAGEMENT 

INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – OBIECTIV – 
INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI CENTRU DE 

APORT VOLUNTAR ȘOTÂNGA" 
 
      Conform Ghidului Solicitantului apărut în mai 2020 pentru Programul Operațional 
Infrastructură Mare, Axa Prioritară 3- Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții 
de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific  3.1 - Reducerea numărului 
depozitelor neconforme şi creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în 
România, o acțiune finanțabilă este acțiunea A „Proiecte noi integrate /individuale pentru 
consolidarea și extinderea sistemelor de management integrat al deșeurilor”. 
          Atragerea de fonduri europene pentru proiectul "SISTEM DE MANAGEMENT 
INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – OBIECTIV – 
INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI CENTRU DE 
APORT VOLUNTAR ȘOTÂNGA ", reprezintă o alternativă ce va permite realizarea 
urmatoarelor  investiţii: 

 1. Realizarea unei instalații de tratare a deșeurilor colectate separat 
(ITDCS) care conține: 

- o instalație (linie) de tratare mecanică a deșeurilor reciclabile, cu sortare 
semiautomată, cu capacitate de 11.500 t/an/schimb, cu funcționare în două schimburi, 
care permite sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat provenite din zona 1 Nord 
RURAL și zona 2 Sud (ITDCS-LR). Aceasta va permite acoperirea necesarului de sortare 
a deșeurilor reciclabile colectate separat. 

-  o instalație (linie) de tratare mecanică a deșeurilor reziduale cu capacitate 
de 33.000 tone/an/schimb, cu funcționare în două schimburi, care permite sortarea și 
extragerea din masa deșeurilor colectate în amestec (menajere, similare, din piețe, din 
parcuri și grădini, cca 90% din deșeurile stradale, reziduuri de la stațiile de sortare și 
compostare) a unui procent ridicat de deșeuri reciclabile, precum și producerea de RDF 
(ITDCS-LA); 

-  o instalație (linie) de tratare biologică prin digestie anaerobă (ITDCS – 
DA), cu capacitate de 70.000 tone/an în care vor fi tratate în digestoare distincte atât 
biodeșeurile colectate separat cât și deșeurile cu conținut organic rezultate în urma 
tratării mecanice adeșeurilor reziduale, cu scopul producerii de digestat; 

-  o platformă de compostare pentru tratarea suplimentară a digestatului 
provenit din biodeșeurile colectate separat (ITDCS-CD). 

2. Crearea unui centru de colectare prin aport voluntar și stocare temporară a 
fluxurilor de deșeuri speciale pe amplasamentul de la Sotanga. 

3. Achiziționarea de UCI care să permită compostarea biodeșeurilor în 
gospodăriile rurale din nordul județului; 

4. Achiziționarea de echipamente de colectare separată și transport a deșeurilor 
reciclabile, biodeșeurilor și deșeurilor textile. 
 Tratarea deșeurilor în ansamblul instalației mecanice și biologice cu digestie 
anaerobă va duce atât la stabilizarea biologică a acestora (în proporție de 70%) cât și la 
reducerea cantității depozitate. 

Menţionez că potrivit Ghidului solicitantului, cererea de finanţare depusă 
deConsiliul Județean Dâmbovița pentru obţinerea fondurilor necesare realizării 
investiţiei având ca beneficiar final Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 



 

 

„Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dâmbovița” va trebui să fie însoţită de 
documentaţia tehnico-economică prin care sunt descrise lucrările ce vor fi executate . 
       Ca urmare a demersurilor întreprinse de Consiliul Judeţean Dâmboviţa, în calitate 
de beneficiar al asistenței tehnice pentru proiectul sus menționat, au fost elaborate 
următoarele documentații: Studiul de fezabilitate, Planul anual de evoluție a tarifelor și 
taxei speciale a serviciului de salubrizare, Documentul de poziție pentru proiectul 
"SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL 
DÂMBOVIȚA – OBIECTIV – INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE 
SEPARAT ȘI CENTRU DE APORT VOLUNTAR ȘOTÂNGA ". 
      Valoarea totală a proiectului este de 100.253.128,44 euro inclusiv TVA( echivalentul a 
493.485.999,42 lei inclusiv TVA), cofinanțarea Consiliul local fiind de 0 lei.  
        Ţinând seama de aspectele mai sus menţionate,  cât și Proiectul de hotărâre 
Nr.8/31.01.2023, propun spre aprobare Consiliului local Studiul de fezabilitate, 
Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii, Planul anual de evoluție a 
tarifelor și taxei speciale a serviciului de salubrizare, Documentul de poziție, Valoarea 
totală a proiectului "SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – OBIECTIV – INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI 
COLECTATE SEPARAT ȘI CENTRU DE APORT VOLUNTAR ȘOTÂNGA ", conform 
anexelor la proiectul de hotărâre. 
 
 
 
 
 
                                                         P R I M A R 
                                                PĂTRU CONSTANTIN 
 
  



 

 

 
 

 

     R O M Â N I A  
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
COMUNA TĂTĂRANI 
     P R I M Ă R I A 
   Nr.753 /31.01.2023 
 

PARORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului "SISTEM DE MANAGEMENT 

INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – OBIECTIV – 
INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI CENTRU DE 

APORT VOLUNTAR ȘOTÂNGA" 
 
 

       Subsemnatul Anton Ion, responsabil cu achizițiile publice în cadrul aparatului de specialitate 
al  primarului comunei Tătărani, ținând cont de: 
 -  Referatul  de aprobare nr. 409/16.01.2023 întocmit de  Primarul comunei Tătărani, județul 
Dâmbovița; 
 - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările și 
completarile ulterioare; 
- Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și 
completarile ulterioare; 
- Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităților, cu modificările și completarile 
ulterioare; 
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.198 din 22.12.2005 privind constituirea, alimentarea si 
utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a 
infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistența financiară nerambursabilă din 
partea Uniunii Europene; 
- Ghidul solicitantului-Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3. 
Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul 
Specific 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire 
pentru reciclare a deşeurilor în România -  Componenta 1 - Apel: POIM/870/3/1/Reducerea 
numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor 
în România/1/Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire 
pentru reciclare a deșeurilor în România; 
- Prevederile Programului Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027 – versiune aprobată de Comisia 
Europeană prin Decizia nr.C(2022)8703/24.11.2022; 
- Analiza instituțională aferentă proiectului ,,Sistem de Management Integrat al  Deșeurilor în 
județul Dâmbovița”, POIM 2014– 2020; 
  - Adresa nr.1338/27.01.2023 transmisă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
,,Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dâmbovița”, înregistrată la sediul primăriei 
comunei Tătărani la nr.715/30.01.2023; 
     Având în vedere : 
 -  Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, înregistrat la 
nr.8/31.01.2023; 

  -    Prevederile art. 129 alin.2) lit. ,,b’’și lit.”d”, ale alin.4) lit. ,,d’, art.139 alin.3) lit.’e”, art.196 
alin.1) lit.”a”, art. 197 alin. 1)  din OUG nr.57/2019 privind Codul  administrativ,  cu modificările 
și completările ulterioare. 
      Constat că se impune ca proiectul de hotătâre privind aprobarea proiectului "SISTEM DE 
MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – OBIECTIV 
– INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI CENTRU DE APORT 
VOLUNTAR ȘOTÂNGA", să fie supus adoptării Consiliului local Tătărani, acesta  respectâd 
legislația în vigoare.          

                                                                           Responsabil cu achizițiile publice 
                                                                                      ANTON ION 


