
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VRANCEA 

COMUNA TĂTĂRANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  

  Din 14 iulie  2016* 
  

PRIVIND: validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local  al comunei 
Tătăranu, al domnului  DUMITRACHE Tomiţă 
 

INITIATOR: Domnul BĂRBIERU Bănel, primarul comunei Tătăranu, Judeţul Vrancea, validat prin 
Sentinţa Civilă nr. 5901 din 17.06.2016, a Judecătoriei Focşani, Județul Vrancea; 

 
 

Numarul de înregistrare și data depunerii proiectului: 3816/07.07.2016 
 

Consiliul Local Tătăranu, Judţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară  în data de 14.07. 2016. 
 

Având în vedere expunerea de motive  a d-lui BĂRBIERU Bănel, Primarul comunei Tătăranu, judeţul 
Vrancea, înregistrată sub nr. 3868/11.07.2016; 

Având în vedere raportul compartimentului de  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Tătăranu, judeţul Vrancea, înregistrat sub  nr. 3869/11.07.2016; 
              Având în vedere avizul comisiei de specialitate  nr. 3;   
 În conformitate cu prevederile art. 6, alin (2)   şi alin (3)  din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor 
locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 96 alin. (9) din Legea nr.  67/2004, pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Având în vedere adresa UAT Tătăranu, judeţul Vrancea, înregistrată sub nr. 3858/11.07.2016, prin care se 
solicită nominalizarea următorului supleant de pe lista PSD; 

Având în vedere adresa Partidului PSD prin care este nominalizat d-ul POIANĂ Neculai, înregistrată sub 
nr.  539/14.07.2016; 

Având în vedere Procesul – verbal al comisiei de validare din cadrul din Cadrul Consiliului Local al 
comunei Tătăranu, nominalizată prin  HCL nr. 29/25.06.2016, înregistrată sub nr. 3950/14.07.2016 prin care se 
propune validarea d-lui DUMITRACHE Tomiţă  în funcţia de consilier local din partea partidului PSD;  

Având în vedere adresa Partidului PSD prin care este nominalizat d-ul DUMITRACGE Tomiţă, înregistrată 
sub nr.   
 Având în vedere  prevederile art. 36, alin (1)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată; 

În baza  preverile art. 45, alin(1)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată: 
 

PROPUNE: 
 

Art.1 -  Se validează mandatul de consilier local în cadrul consiliului local al comunei 
Tătăranu, judeţul Vrancea,  al domnului DUMITRACHE Tomiţă. 

Art.2 -  Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege tuturor celor 
interesați prin grija secretarului comunei Tătăranu, județul Vrancea. 

 

PRIMAR, 
BĂRBIERU Bănel, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


