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ROMÂNIA 
JUDEȚUL VRANCEA 

COMUNA TĂTĂRANU 
CONSILIUL LOCAL TĂTĂRANU 

 
PROCES – VERBAL, 

Încheiat astăzi 25.06.2016 în ședința de constituire a consiliului Local Tătăranu, ora 1000. 
Convocarea Consiliului Local Tătăranu s-a făcut prin Ordinul Prefectului – județul Vrancea, nr. 

219/22.06.2016; 
 
              În conformitate cu ordinul Prefectului – județul Vrancea  nr. 219/22.06.2016 se 
convoacă consilierii declarați aleși la alegerile din data de 05.06.2016, la ședința de constituire a 
Consiliului Local Tătăranu pentru ziua de 25.06.2016, ora 1000 în sala de şedinţe a Primăriei 
comunei Tătăranu . 
              Doamna secretară efectuiază apelul nominal al consilierilor, și din totalul de 13 
consilieri declarați aleși la alegerile locale din 05.06.2016, sunt prezenți toți 13 consilieri, astfel: 

1 CRĂCIUN Ionel PNL 
2 DIMA Oana - Maria PSD 
3 DRAGOSTIN Ionel PNL 
4 FURTUNĂ Dan - Gabriel PSD 
5 JOGHIU Nicolae PNL 
6 MATEI Georgel PND 
7 NĂSTASE Traian UNPR 
8 PETREA Neculai PNL 
9 POPA Eugen - Vasile PNL 

10 RĂDUCAN Marcela - Cătălina PSD 
11 SON Alexandru UNPR 
12 TATU Alexandru PSD 
13 TĂRĂBOACĂ Nicolaie PSD 

              Reprezentantul Prefecturii d-na Angela Crăciun invită la masa prezidiului pe cel mai în 
vârstă consilier local declarat ales pe d-ul Tărăboacă Nicolaie și doi dintre cei mai tineri 
consilieri pe d-ul Joghiu Nicolai și d-ul Furtună Dan - Gabriel. 
              Reprezentantul Prefecturii prezintă scopul și importanța ședinței de constituire, după 
care dă citire Ordinului Prefectului – județul Vrancea nr. 219/22.06.2016, ședința de constituire  
având următoarele proiecte la ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre: privind alegerea membrilor comisiei de validare a mandatelor 
consilierilor declaraţi aleşi la alegerile locale din data de 05.06.2016; 

2. Proiect de hotărâre: privind validarea mandatelor de consilieri locali declaraţi aleşi la 
alegerile locale din data de 05.06.2016; 

3. Proiect de hotărâre: privind declararea ca legal constituit a Consiliului local al comunei 
Tătăramu,  judeţul Vrancea. 

4. Proiect de hotărâre: privind  alegerea preşedintelui de şedinţă. 
5. Proiect de hotărâre:  privind Alegerea viceprimarului. 
6. Proiect de hotărâre: privind  organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 

comunei Tătăranu, judeţul Vrancea. 
              Se ia o pauză în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri, iar secretarul prezintă 
președintelui de vârstă dosarele consilierilor declarați aleși, și cele ale supleanților lor.  



 2 

              La reluarea lucrărilor președintele de vârstă al ședinței propune consilierilor să se aleagă 
comisia de validare alcătuită din trei consilieri. Consilierii stabilesc prin vot deschis cu 13 voturi 
*pentru*, și nici un vot *contra* ca, comisia să fie alcătuită din trei consilieri.  
              Alegeerea se face individual prin votul majorității consilierilor prezenți la ședință, prin 
vot deschis (ridicare de mâini) o comisie de validare alcătuită din trei consilieri locali, astfel: 

- Răducan Marcela – Președinte; 
- Son Alexandru – Secretar; 
- Petrea Neculai – Membru. 

              Nemaifiind alte discuții, președintele de vârstă al ședinței supune la vot proiectul de 
*Hotărâre nr. 29 – privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor declarați 
aleși la alegerile locale din 05.06.2016*, și cu 13 voturi *pentru* și nici un vot *contra* se 
aprobă. 
              După alegerea comisiei de validare se dă o nouă pauză. 
              Comisia se retrage, analizează fiecare dosar al consilierilor și încheie un proces – verbal, 
care se prezintă președintelui comisiei de validare. 
              După revenirea membrilor comisiei de validare, președintele acesteia prezintă ce a 
constatat în urma verificării dosarelor consilierilor declarați aleși la alegerile din 05.06.2016, 
lista consilierilor în urma alegerilor din 05.06.2016,  și anume: 

1 CRĂCIUN Ionel PNL 
2 DIMA Oana - Maria PSD 
3 DRAGOSTIN Ionel PNL 
4 FURTUNĂ Dan - Gabriel PSD 
5 JOGHIU Nicolae PNL 
6 MATEI Georgel PND 
7 NĂSTASE Traian UNPR 
8 PETREA Neculai PNL 
9 POPA Eugen - Vasile PNL 

10 RĂDUCAN Marcela - Cătălina PSD 
11 SON Alexandru UNPR 
12 TATU Alexandru PSD 
13 TĂRĂBOACĂ Nicolaie PSD 

 
 Președintele de ședință propune validarea consilierilor individual în ordine alfabetică prin votul 
deschis al majorității consilierilor prezenți la ședință, astfel: 
1. Supun validarii mandatul d-nului consilier  local Crăciun Ionel 
Cine este pentru? Este cineva impotriva? Se abtine cineva? Cu 12 voturi pentru,     mandatul de 
consilier local al domnului Crăciun Ionel  a fost validat. 
 
2.Supun validarii mandatul doamnei  consilier local Dima Oana - Maria 
Cine este pentru? Este cineva impotriva? Se abtine cineva? Cu 12 voturi pentru,     mandatul de 
consilier local al doamnei consilier local Dima Oana- Maria a fost validat. 
 
3.Supun validarii mandatul doamnei  consilier local Dragostin Ionel 
Cine este pentru? Este cineva impotriva? Se abtine cineva? Cu 12 voturi pentru,     mandatul de 
consilier local al doamnei consilier local Dragostin Ionel a fost validat. 
 
4.Supun validarii mandatul domnului  consilier local Furtună Dan - Gabriel 
Cine este pentru? Este cineva impotriva? Se abtine cineva? Cu 12 voturi pentru,     mandatul de 
consilier local al domnului  consilier local Furtună Dan - Gabriel 
a fost validat. 
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5.Supun validarii mandatul domnului  consilier local Joghiu Nicolae 
Cine este pentru? Este cineva impotriva? Se abtine cineva? Cu 12 voturi pentru,     mandatul de 
consilier local al domnului  consilier local Joghiu Nicolae a fost validat. 
 
6.Supun validarii mandatul domnului  consilier local Matei Georgel 
Cine este pentru? Este cineva impotriva? Se abtine cineva? Cu 12 voturi pentru,     mandatul de 
consilier local al domnului  consilier local Matei Georgel a fost validat. 
 
7.Supun validarii mandatul domnului  consilier local NĂSTASE Traian 
Cine este pentru? Este cineva impotriva? Se abtine cineva? Cu 12 voturi pentru,     mandatul de 
consilier local al domnului  consilier local NĂSTASE Traian a fost validat. 
 
8.Supun validarii mandatul domnului  consilier local PETREA Neculai 
Cine este pentru? Este cineva impotriva? Se abtine cineva? Cu 12 voturi pentru,     mandatul de 
consilier local al domnului  consilier local PETREA Neculai  a fost validat. 
 
9.Supun validarii mandatul domnului  consilier local POPA Eugen - Vasile 
Cine este pentru? Este cineva impotriva? Se abtine cineva? Cu 12 voturi pentru,     mandatul de 
consilier local al domnului  consilier local POPA Eugen - Vasile  a fost validat. 
 
10.Supun validarii mandatul domnului  consilier local RĂDUCAN Marcela - Cătălina 
Cine este pentru? Este cineva impotriva? Se abtine cineva? Cu 12 voturi pentru,     mandatul de 
consilier local al domnului  consilier local  RĂDUCAN Marcela - Cătălina   a fost validat. 
 
11.Supun validarii mandatul domnului  consilier local SON Alexandru 
Cine este pentru? Este cineva impotriva? Se abtine cineva? Cu 12 voturi pentru,     mandatul de 
consilier local al domnului  consilier local  SON Alexandru   a fost validat. 
 
12.Supun validarii mandatul domnului  consilier local TATU Alexandru 
Cine este pentru? Este cineva impotriva? Se abtine cineva? Cu 12 voturi pentru,     mandatul de 
consilier local al domnului  consilier local  TATU Alexandru  a fost validat. 
 
13.Supun validarii mandatul domnului  consilier local TĂRĂBOACĂ Neculai 
Cine este pentru? Este cineva impotriva? Se abtine cineva? Cu 12 voturi pentru,     mandatul de 
consilier local al domnului  consilier local  TĂRĂBOACĂ Neculai  a fost validat. 
 
              Președintele de vârstă al ședinței propune ca rezultatele validării să fie trecute în  
proiectul de *Hotărâre nr. 30 validarea mandatelor de consilieri locali declaraţi aleşi la 
alegerile locale din data de 05.06.2016*, astfel: 

1 CRĂCIUN Ionel PNL 
2 DIMA Oana - Maria PSD 
3 DRAGOSTIN Ionel PNL 
4 FURTUNĂ Dan - Gabriel PSD 
5 JOGHIU Nicolae PNL 
6 MATEI Georgel PND 
7 NĂSTASE Traian UNPR 
8 PETREA Neculai PNL 
9 POPA Eugen - Vasile PNL 
10 RĂDUCAN Marcela - Cătălina PSD 
11 SON Alexandru UNPR 
12 TATU Alexandru PSD 
13 TĂRĂBOACĂ Nicolaie PSD 
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              Președintele de vârstă supune aprobării proiectul de  *Hotărâre nr. 30 – privind privind 
validarea mandatelor de consilieri locali declaraţi aleşi la alegerile locale din data de 
05.06.2016*, și cu 13 voturi *pentru* și nici un vot *contra* se aprobă. 
              După validarea mandatelor consilierilor, secretarul comunei dă citire *Jurământului*, 
apoi în ordine alfabetică consilierii se prezintă la masa pe care se află *Constituția* și *Biblia*, 
unde cu mâna stângă atât pe Constituția, cât și pe Biblie au pronunțat cuvântul *JUR*, apoi au 
semnat cele două exemplare ale jurământului.               
              După ce au depus jurământul, președintele de vârstă al ședinței declară legal constituit 
Consiliul Local și în acest sens se elaborează proiectul de *Hotărâre nr. 31 – privind declararea 
ca legal constituit a Consiliului Local al comunei Tătăranu, județul Vrancea, care se aprobă cu 
13 voturi *pentru* și nici un vot *contra*. 
              Președintele de vârstă propune alegerea prin vot deschis a președintelui de ședință, d- ul 
consilier Tatu Alexandru propun ca președinte de ședință pe d-ul cons. Năstase Traian, nu mai 
sunt alte propuneri, se supune la vot propunerea făcută şi cu 13 voturi *pentru* și nici un vot 
*contra* s-au *împotrivă*, este ales d-ul consilier Năstase Traian. 
  Se face o pauză, a venit d-na Judecător, împreună cu d-ul Prefect al judeţului Vrancea 
pentru validarea mandatului d- lui primar Bărbieru Bănel. Se dă citire Sentinţei Civile nr. 
5901/17.06.2016, după care d-ul Bărbieru Bănel depune jurământul. Se reiau lucrările şedinţei de 
consiliu.  
              Se adoptă   *Hotărârea  nr. 32 – privind privind  alegerea preşedintelui de şedinţă*, cu 13 
voturi *pentru* și nici un vot *contra* s-au *împotrivă*. 
              În continuare președintele de ședință propune consilierilor în funcție alegerea viceprimarului prin 
vot secret. Consilierii propun numirea de candidați pentru alegerea viceprimarului, astfel : 

- D-ul cons. Furtună Dan - Gabriel propune pe d-na cons. Dima Oana- Maria pentru funcția de 
viceprimar. 

- D-ul cons. Crăciun Ionel  propune pe d-ul cons. Popa Eugen - Vasile pentru funcția de 
viceprimar. 

              Comisia de constatare a rezultatelor alegerii viceprimarului este formată din următorii consilieri 
locali: d-na  cons. Răducan Marcela, d-ul cons. Son Alexandru, și d-ul cons. Petrea Neculsi.  Se anunță 
procedura de vot, votul este secret, iar modalitatea de votare: consilierul nevotat pentru funcția de 
viceprimar, va fi tăiat cu o linie pe buletinul de vot. 
              După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză pentru completarea buletinelor de vot care s-au 
semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către secretarul comunei şi ştampilate, iar apoi se trece la 
votarea pe buletinele de vot a viceprimarului comunei Tătăranu, buletinele de vot fiind depuse într-o urnă 
specială. Votarea se face în ordine alfabetică a consilierilor la apelul d-lui cons. președinte de ședință d-ul 
cons. Năstase Traian.  
              Comisia aleasă în vederea constatării rezultatelor alegerii viceprimarului procedează la 
desfacerea urnei și constatarea rezultatelor alegerii viceprimarului, citind cu glas tare rezultatul de pe 
fiecare buletin de vot aflat în urnă. În urma rezultatelor s-a constatat că a fost ales în funcția de viceprimar 
cu 7 voturi *pentru*, și nici un vot *împotrivă*, d-na Dima Oana - Maria, și astfel se adoptă *Hotărârea 
nr. 33 – privind alegerea viceprimarului*.  
              Președintele de ședință propune organizarea următoarelor comisii de specialitate: 

1. Comisia nr.1: programe de dezvoltare  economico – sociale, buget – finanțe, administrarea 
domeniului public sau privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția  mediului și 
comerț; 

2. Comisia nr.2: învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;  
3. Comisia nr.3: pentru administrație publică  locală, juridică, apărarea  ordinii și liniștii publice, 

drepturilor cetățenilor; 
4. Comisia nr.4: agricultură, gospodărie comunală, protecția  mediului și comerț. 

            Consilierii propun prin vot deschis cu votul majorității consilierilor în funcție componența 
comisiilor de specialitate, astfel: 
              Comisia nr.1: în următoarea componență: 

- NĂSTASE Traian                                        UNPR 
- FURTUNĂ Dan – Gabriel                                  PSD 
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- RĂDUCAN Marcela- Cîtălina                             PSD 
- DIMA Oana – Maria                                           PSD 
- POPA Eugen – Vasile                                         PNL 
- CRĂCIUN Ionel                                                  PNL 
- JOGHIU Nicolae                                                 PNL 

              Consilierii votează cu 13 voturi *pentru*, și nici un vot *împotrivă*. 
 
              Comisia nr. 2: în următoarea componență: 
 -Numele şi prenumele                                         Formaţiunea politică 

- SON Alexandru                                              UNPR 
- RĂDUCAN Marcela – Cătălina                        PSD 
- FURTUNĂ Dan – Gabriel                                 PSD 
- TATU Alexandru                                               PSD 
- MATEI Georgel                                                  PND 
- POPA Eugen – Vasile                                        PNL 
- JOGHIU Nicolae                                                PNL 

 
              Consilierii votează cu 13 voturi *pentru*, și nici un vot *împotrivă*. 
 
              Comisia nr.3: în următoarea componență: 
 

-Numele şi prenumele                             Formaţiunea politică 
- DIMA Oana – Maria                                                PSD 
- SON Alexandru                                                      UNPR 
- TATU Alexandru                                                     PSD 
- TĂRĂBOACĂ Nicolaie                                           PSD 
- PETREA Neculai                                                     PNL 
- MATEI Georgel                                                       PND 
- DRAGOSTIN Ionel                                                 PNL 
 

              Consilierii votează cu 13 voturi *pentru*, și nici un vot *împotrivă*. 
              Comisia nr.4: în următoarea componență: 

- TATU Alexandru                                                PSD 
- TĂRĂBOACĂ Nicolaie                                      PSD 
- DIMA Oana – Maria                                            PSD 
- NĂSTASE TRAIAN                                          UNPR 
- CRĂCIUN Ionel                                                   PNL  
- DRAGOSTIN Ionel                                              PNL 
- PETREA Neculai                                                  PNL 

 
            Consilierii votează cu 13 voturi *pentru*, și nici un vot *împotrivă*. 
              Președintele de ședință propune consilierilor întrunirea comisiilor de specialitate pentru alegerea 
președinților și secretarilor acestora. 
              După întrunirea în  ședință a acestora, conform proceselor verbale de la fiecare comisie în parte, 
structura acestora se prezintă în felul următor: 
Comisia de specialitate nr. 1: 

- NĂSTASE Traian – preşedinte;                                        
- FURTUNĂ Dan – Gabriel  - secretar;                                 
- RĂDUCAN Marcela- Cîtălina  - membru;                            
- DIMA Oana – Maria  - membru;                                          
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- POPA Eugen – Vasile  - membru;                                        
- CRĂCIUN Ionel   - membru;                                               
- JOGHIU Nicolae   - membru.                                               

 
Comisia de specialitate nr. 2: 

- SON Alexandru – preşedinte; 
- RĂDUCAN Marcela – Cătălina – secretar; 
- FURTUNĂ Dan – Gabriel – membru; 
- TATU Alexandru – membru; 
- MATEI Georgel – membru; 
- POPA Eugen – Vasile – membru; 
- JOGHIU Nicolae – membru. 

 
Comisia de specialitate nr. 3: 

- DIMA Oana – Maria  - preşedinte; 
- SON Alexandru – secretar; 
- TATU Alexandru – membru; 
- TĂRĂBOACĂ Nicolaie – membru; 
- PETREA Neculai – membru; 
- MATEI Georgel – membru; 
- DRAGOSTIN Ionel – membru. 

 
Comisia de specialitate nr. 4: 

- TATU Alexandru – preşedinte; 
- TĂRĂBOACĂ Nicolaie- secretr; 
- DIMA Oana – Maria – membru; 
- NĂSTASE TRAIAN  - membru; 
- CRĂCIUN Ionel – membru;  
- DRAGOSTIN Ionel – membru; 
- PETREA Neculai    - membru. 

 
              În urma celor prezentate se adoptă cu 13 de voturi *Hotărârea nr. 34 – privind organizarea 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Tătăranu, județul Vrancea*. 
              Nefiind și alte puncte la ordinea de zi președintele de ședință declară închise lucrările ședinței. 
             Drept pentru care s- a încheiat prezentul proces – verbal două exemplare. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                               SECRETAR COMUNĂ, 
         TĂRĂBOACĂ Nicolaie,                                         VLAVIAN – GURMEZA Maria, 
 
 
         ASISTENȚI, 
         JOGHIU Neculai, 
 
       FURTUNĂ Dan - Gabriel, 
 
 
 
          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ALES 
                      Cons. NĂSTASE Traian, 
 


