
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 
COMUNA TĂTĂRANU 

- P R I M A R – 
 

  
DISPOZIŢIA  nr. 127 
Din  10 februarie  2020 

 
         PRIVIND: convocarea CONSILIULUI LOCAL TĂTĂRANU  în şedinţă ordinară  din 17.02. 2020, ora 
1600 
 

 
Domnul BĂRBIERU Bănel, primarul comunei Tătăranu, Judeţul Vrancea, validat prin Sentinţa Civilă nr. 5901 din 

17.06.2016, a Judecătoriei Focşani, Județul Vrancea; 
Având în vedere prevederile art. 3, art. 4  din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997;  
Având în vedere prevederile art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată;  
Având în vedere prevederile art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009,  Codul Civil, republicată;  
Având în vedere prevederile din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ;  
Având în vedere prevederile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată; 
Având în vedere prevederile art. 133, alin. (1) și  art. 134, alin. (1), lit.*a* și  alin. (3), lit.*a* din O.U.G. nr. 57/2019, Codul 

administrativ; 
În  baza  prevederilor art. 196, alin. (1), lit.*b* din O.U.G. nr. 57/2019, Codul administrativ:  
 

D I S P U N: 
 
 

ART.1. – Se convoacă Consiliul Local Tătăranu în şedinţă ordinară pentru ziua de 17.02.2020, ora  1600, 
la sediul Consiliului Local Tătăranu, judeţul Vrancea, cf. documentului de convocare, Anexat. 

ART.2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  sunt puse la dispoziţia consilierilor 
locali ai Consiliului local  Tătăranu, județul Vrancea  în format fizic şi electronic. 

ART.3. Proiectele  de hotărâre  înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege, se 
trimite  spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local  Tătăranu, județul Vrancea. 

ART.4. Cu privire la proiectele de hotărâri  menţionate,  se pot formula şi depune amendamente în 
condiţiile art. 138, alin. (12)  din O.U.G.  nr. 57/2019,  privind Codul administrativ. 

ART.5.  În conformitate cu prevederile art. 252,  alin. (1),  lit. *c* și  ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, 
prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Vrancea  pentru exercitarea controlului de legalitate. 

ART.6. – Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează Secretarul General al 
U.A.T. comunei Tătăranu, Judeţul Vrancea. 

 
                                             
 
 
 
                             PRIMAR,                                                   SECRETAR GENERAL al   U.A.T. comuna TĂTĂRANU,  

                    BĂRBIERU Bănel,                                                                                                    A V I Z A T, 
                                                                                                                                                   VLAVIAN – GURMEZA Maria,  
 


