
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VRANCEA 

COMUNA TĂTĂRANU 
CONSILIUL LOCAL TĂTĂRANU 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Din  14 iulie 2016 
 

PRIVIND: modificarea şi actualizarea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local al comunei Tătăranu, judeţul Vrancea 
 

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. 3915/12.07.2016; 

Având în vedere raportul compartimentului de  din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, înregistrat sub  nr. 
3923/13.07.2016; 
          Având în vedere avizul comisiei de specialitate  nr. 3;   

Având în vedere dispoziţiile art. 54 alin. (1) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere dispoziţiile art.15 alin.(1), art. 30 din OG nr.35/2002 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliilor locale, 
aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr.673/2002; 

În baza prevederilor art. 45, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

PROPUN: 
 

Art.1 (1) – Se modifică şi se actulizează comisiile de specialitate ale 
Consiliului local al comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, în următoarele domenii şi în 
următoarea componenţă: 
1. Comisia nr.1: programe de dezvoltare  economico – sociale, buget – finanțe, administrarea 
domeniului public sau privat al comunei: 

 

Numele şi prenumele                             Formaţiunea politică 
- NĂSTASE Traian – preşedinte                          UNPR 
- FURTUNĂ Dan – Gabriel  - secretar                  PSD 
- RĂDUCAN Marcela- Cîtălina                             PSD 
- DIMA Oana – Maria                                           PSD 
- POPA Eugen – Vasile                                         PNL 



- CRĂCIUN Ionel                                                  PNL 
- JOGHIU Nicolae                                                 PNL 

2. Comisia nr.2: învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de 
agrement,religie,  în următoarea componenţă: 

 

Numele şi prenumele                             Formaţiunea politică 
- SON Alexandru - preşedinte                           UNPR 
- RĂDUCAN Marcela – Cătălina – secretar        PSD 
- FURTUNĂ Dan – Gabriel                                 PSD 
- POIANĂ Neculai                                               PSD 
- MATEI Georgel                                                 PND 
- POPA Eugen – Vasile                                        PNL 
- JOGHIU Nicolae                                                PNL 
 

3.Comisia nr.3: pentru administrație publică  locală, juridică, apărarea  ordinii și liniștii 
publice, drepturilor cetățenilor,  în următoarea componenţă: 

 

Numele şi prenumele                             Formaţiunea politică 
- DIMA Oana – Maria – preşedinte                            PSD 
- SON Alexandru - secretar                                       UNPR 
- POIANĂ Neculai                                                     PSD 
- DUMITRACHE Tomiţă                                          PSD 
- PETREA Neculai                                                     PNL 
- MATEI Georgel                                                       PND 
- DRAGOSTIN Ionel                                                 PNL 

4. Comisia nr. 4: pentru agricultură, gospodărie comunală, protecția  mediului și comerț, în 
următoarea componenţă: 
 

Numele şi prenumele                             Formaţiunea politică 
- POIANĂ Alexandru - preşedinte                         PSD 
- DUMITRACHE Tomiţă  - secretar                      PSD 
- DIMA Oana – Maria                                            PSD 
- NĂSTASE TRAIAN                                          UNPR 
- CRĂCIUN Ionel                                                   PNL  
- DRAGOSTIN Ionel                                              PNL 
- PETREA Neculai                                                  PNL 
Art.2 – Funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate sunt prevăzute în 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Tătăranu. 
Art.3 – Secretarul comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, va aduce la cunoştinţă 

persoanelor interesate prezenta hotărâre, precum şi cetăţenilor, prin afişare sau prin 
alte mijloace. 

 
PRIMAR, 

BĂRBĂERU Bănel, 
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