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ROMÂNIA 
JUDEŢUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL TĂTĂRANU 
NR. 1119/10.02.2020 

  AVIZAT, 
PRIMAR, 

BĂRBIERU Bănel, 

- C O N V O C A T O R – 
 

               Domnului/Doamnei consilier_________________________________________ 
 
                    În conformitate cu prevederile   art. 133, alin. (1), din O.U.G. nr.57/2019, Codul administrativ, sunteți invitat(ă) 
să participați la ședința ordinară a Consiliul Local al U.A.T. Tătăranu, convocată  prin Dispoziția nr. 127/10.02.2020 emisă 
de primarul U.A.T. comuna Tătăranu, ce urmează a avea loc în data de 17.02.2020, ora 1600, ce  va  avea loc în sala de 
şedinţe a Consiliului Local Tătăranu, județul Vrancea, (ordinea de zi a ședinței se aprobă cu majoritate simplă, cf, art, 135, 
alin (7) din O.U.G. nr.57/2019, Codul administrativ), cu următoarea ordine de zi:   
 

1. Proiect de hotărâre privind: alegerea unui președinte de ședință 

Inițiator: d-ul primar BĂRBIERU Bănel 
Cvorum necesar: majoritate  absolută 
Raport  de avizare întocmit de:  Comisia nr. 1;  Comisia nr. 2;  Comisia nr. 3  și  Comisia nr. 4 

2. Proiect de hotărâre privind: aprobarea reactualizării valorii proiectului de 

investiții:”Modernizare drumuri de exploatare în comuna Tătăranu, judeţul Vrancea” 

Inițiator: d-ul primar BĂRBIERU Bănel 
Cvorum necesar: majoritate  absolută 
Raport  de avizare întocmit de:  Comisia nr. 1;  Comisia nr. 2;  Comisia nr. 3  și  Comisia nr. 4 

3. Proiect de hotărâre privind: aprobarea Devizului General al Obiectivului de Investiții: 
*Refacere infrastructură  rutieră prin așternere de mixturi  asfaltice în comuna Tătăranu, județul 

Vrancea* 

 Inițiator: d-ul primar BĂRBIERU Bănel 
Cvorum necesar: majoritate  absolută 
Raport  de avizare întocmit de:  Comisia nr. 1;  Comisia nr. 2;  Comisia nr. 3  și  Comisia nr. 4 

4. Proiect de hotărâre privind: aprobarea bugetului U.A.T. Tătăranu pe anul 2020 

Inițiator: d-ul primar BĂRBIERU Bănel 
Cvorum necesar: majoritate  absolută 
Raport  de avizare întocmit de:  Comisia nr. 1;  Comisia nr. 2;  Comisia nr. 3  și  Comisia nr. 4 

5. Proiect de hotărâre privind: utilizarea excedentului disponibil la 31.12.2019 

Inițiator: d-ul primar BĂRBIERU Bănel 
Cvorum necesar: majoritate  absolută 
Raport  de avizare întocmit de:  Comisia nr. 1;  Comisia nr. 2;  Comisia nr. 3  și  Comisia nr. 4 

6. Proiect de hotărâre privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al 
S.C. PRESTĂRI SERVICII TĂTĂRANU SRL 

Inițiator: d-ul primar BĂRBIERU Bănel 
Cvorum necesar: majoritate  absolută 
Raport  de avizare întocmit de:  Comisia nr. 1;  Comisia nr. 2;  Comisia nr. 3  și  Comisia nr. 4 

 

 Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt afișate pe site-ul Primăriei comunei Tătăranu, 
județul Vrancea la secțiunea *Convocarea ședințelor Consiliului Local Tătăranu*, în format 
electronic, iar în format letric, pot fi ridicate de la biroul secretarului general al U.A.T. comuna 
Tătăranu, județul Vrancea. 
 La proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi se pot formula amendamente. 
 

SECRETARUL GENERAL AL U.A.T. TĂTĂRANU, 
VLAVIAN – GURMEZA Maria, 


