
                                                              ROMÂNIA 
JUDEŢUL VRANCEA 

COMUNA TĂTĂRANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 49 

Din 23 mai  2017* 
 

               PRIVIND:  detalierea și actualizarea pozițiilor globale din inventarul domeniului public al 
comunei Tataranu, judetul 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: 3436/16.05.2017 

Consiliul Local Tătăranu, Judţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară  în data de 23.05. 2017. 

             Având în vedere expunerea de motive  a d-lui BĂRBIERU Bănel, Primarul comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, 
înregistrată sub nr. 3556/18.05.2017; 
             Având în vedere raportul compartimentului de resort  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Tătăranu, judeţul Vrancea, înregistrat sub  nr. 3557/18.05.2017;               
             Având în vedere raportul de avizare al comisiei  de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local Tătăranu, 
Judeţul Vrancea; 
             Având în vedere prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
             Având în vedere prevederile art. 8 și art. 9 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
             Având în vedere prevederile art. 7, alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul 
civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
             Având în vedere prevederile art. 20 și art. 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
             Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
             Având în vedere prevederile art. 43, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
             Având  în vedere prevederile Legii nr. 213/1998  privind  proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 
modificată; 
             Având în vedere HCL nr. 38/2014 privind însuțirea Inventarului domeniului public al comunei Tătăranu, județul 
Vrancea; 
             Având în vedere HCL nr. 52/2016 privind  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 
Tătăranu, județul Vrancea; 
             Având  în vedere Studiul topografic realizat de PFA Tirila Robert Ciprian, certificat de autorizare ANCPI seria 
RO-VN-F nr. 0051, categoria C; 
              Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. *b* și *d* din Legea nr. 215/2001, administrația publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
              În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) și ale art. 115, alin. (1), lit. *b* din Legea nr. 215/2001, administrația 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

 
PROPUN: 

 
Art.1. – Se detaliază și se actualizează pozițiile globale din inventarul domeniului public al comunei Tătăranu, 

județul Vrancea  următoarele poziții, după cum urmează:  
1) Se detaliază poz. 1 (DE - 428); poz. 2 (DE - 369); poz. 5 (DE4 - 52); poz. 7 (DE - 1); poz. 8 (DE- 16); poz. 9 

(DE - 16/1); poz. 10 (DE - 162), poz. 11 (DE - 364); din HCL 29/24.03.2017 privind completarea și actualizarea HCL 
52/31.08.2016 inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tătăranu, județul Vrancea, prin detalierea 
informațiilor din coloana „elemente de identificare”, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

2) Se  actualizează poz. 112 (Ulita Cazanului); poz. 165 (Ulița Coșerea); poz. 166 (Ulița Amintirilor); poz. 172 
(Ulița Trandafirilor); poz. 181 (Ulița Zorilor) din Anexa la HCL 38/30.10.2014 privind însușirea inventarului domeniului 
public al comunei Tătăranu, județul Vrancea, prin detalierea informațiilor din coloana „elemente de identificare”, 
conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art.2. Primarul comunei și compartimentul financiar contabil vor lua măsurile necesare și vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, 
primarului comunei Tataranu și Instituției Prefectului – Județului Vrancea și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la 
sediul primăriei, precum și pe pagina de internet http://www.tataranu.primarievn.ro  

 
PRIMAR,  

BĂRBIERU Bănel, 

http://www.tataranu.primarievn.ro/


 
                                                              ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 
COMUNA TĂTĂRANU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA nr. 49 
Din 23 mai  2017* 

 
               PRIVIND:  detalierea și actualizarea pozițiilor globale din inventarul domeniului public al 
comunei Tataranu, judetul 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: 3436/16.05.2017 

Consiliul Local Tătăranu, Judţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară  în data de 23.05. 2017. 
             Având în vedere expunerea de motive  a d-lui BĂRBIERU Bănel, Primarul comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, înregistrată sub nr. 
3556/18.05.2017; 
             Având în vedere raportul compartimentului de resort  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, 
înregistrat sub  nr. 3557/18.05.2017;               
             Având în vedere raportul de avizare al comisiei  de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local Tătăranu, Judeţul Vrancea; 
             Având în vedere prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
             Având în vedere prevederile art. 8 și art. 9 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin 
Legea nr. 199/1997; 
             Având în vedere prevederile art. 7, alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 
ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
             Având în vedere prevederile art. 20 și art. 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
             Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
             Având în vedere prevederile art. 43, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
             Având  în vedere prevederile Legii nr. 213/1998  privind  proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată; 
             Având în vedere HCL nr. 38/2014 privind însuțirea Inventarului domeniului public al comunei Tătăranu, județul Vrancea; 
             Având în vedere HCL nr. 52/2016 privind  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tătăranu, județul Vrancea; 
             Având  în vedere Studiul topografic realizat de PFA Tirila Robert Ciprian, certificat de autorizare ANCPI seria RO-VN-F nr. 0051, categoria C; 
             Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. *b* și *d* din Legea nr. 215/2001, administrația publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;  
             În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) și ale art. 115, alin. (1), lit. *b* din Legea nr. 215/2001, administrația publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare: 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1. – Se detaliază și se actualizează pozițiile globale din inventarul domeniului public al comunei Tătăranu, 

județul Vrancea  următoarele poziții, după cum urmează:  
1) Se detaliază poz. 1 (DE - 428); poz. 2 (DE - 369); poz. 5 (DE4 - 52); poz. 7 (DE - 1); poz. 8 (DE- 16); poz. 9 

(DE - 16/1); poz. 10 (DE - 162), poz. 11 (DE - 364); din HCL 29/24.03.2017 privind completarea și actualizarea HCL 
52/31.08.2016 inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tătăranu, județul Vrancea, prin detalierea 
informațiilor din coloana „elemente de identificare”, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

2) Se  actualizează poz. 112 (Ulita Cazanului); poz. 165 (Ulița Coșerea); poz. 166 (Ulița Amintirilor); poz. 172 
(Ulița Trandafirilor); poz. 181 (Ulița Zorilor) din Anexa la HCL 38/30.10.2014 privind însușirea inventarului domeniului 
public al comunei Tătăranu, județul Vrancea, prin detalierea informațiilor din coloana „elemente de identificare”, 
conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art.2. Primarul comunei și compartimentul financiar contabil vor lua măsurile necesare și vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, 
primarului comunei Tataranu și Instituției Prefectului – Județului Vrancea și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la 
sediul primăriei, precum și pe pagina de internet http://www.tataranu.primarievn.ro  

 
 

PREŞDINTE de ŞEDINŢĂ, 
   Cons. SON Alexandru,                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                               SECRETAR COMUNĂ, 
                                                                                                   VLAVIAN – GURMEZA Maria, 
 

*sistemul de vot : deschis 
cvorumul obținut: 13  voturi ,,pentru”, 0 “împotrivă şi 0 “abţineri” 

 
 
 

http://www.tataranu.primarievn.ro/


 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL VRANCEA 

COMUNA TĂTĂRANU 
- P R I M A R - 

                                                        NR. 3520/17.05.2017; 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
La proiectul de hotărâre privind: detalierea și actualizarea pozițiilor globale din inventarul 

domeniului public al comunei Tataranu, judetul Vrancea 
 
 

  Având în vedere obiectivul de Investiții „Modernizare drumuri de 

exploatare  în  comuna Tătăranu,  judeţul Vrancea”, ce se  află în derulare este 

imperios necesar   a se detalia și acutualiza pozițiile globale din Inventarul bunurilor 

domeniului public al comunei Tătăranu, județul Vrancea, conform Anexe 1 și Anexei 

2  la prezenta hotărâre.        

  Detalierea și actualizarea pozițiilor globale din Inventarul domeniului 

public al comunei Tătăranu, județul Vrancea este oportună pentru aprobarea la 

finanțare a proiectului  prin programul PNDR.      

Față de cele prezentate mai sus, consider proiectul de hotărâre ca fiind 

legal și oportun și propunem aprobarea lui în ședința ordinară  din 23.05.2017. 

 

 

 
 
 
 

INIȚIATOR, 
PRIMAR, 

BĂRBIERU Bănel, 



  
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 
COMUNA TATARANU 

-P R I M A R - 
NR. 2617/19.04.2017 

 
RAPORT   DE   SPECIALITATE 

La   proiectul  de  hotărâre  privind: detalierea și actualizarea pozițiilor globale din inventarul 
domeniului public al comunei Tataranu, judetul Vrancea 
 

 
Ținând  cont că se află în derulare  obiectivul de Investiții „Modernizare 

drumuri de exploatare  în  comuna Tătăranu,  judeţul Vrancea”, iar pentru continuarea 

acestuia prin programul PNDR este imperios necesar   a se detalia și actualiza pozițiile 

globale din Inventarul bunurilor domeniului public al comunei Tătăranu, județul 

Vrancea, conform Anexe 1 și Anexei 2  la prezenta hotărâre.        

             Având în vedere HCL nr. 38/2014 privind însuțirea Inventarului domeniului 

public al comunei Tătăranu, județul Vrancea; 

             Având în vedere HCL nr. 52/2016 privind  Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al comunei Tătăranu, județul Vrancea; 

             Având  în vedere Studiul topografic realizat de PFA Tirila Robert Ciprian, 

certificat de autorizare ANCPI seria RO-VN-F nr. 0051, categoria C; 

Având în vedere cele  prezentate supun spre aprobarea Consiliului local al  

comunei  Tătăranu  proiectul de hotărâre  în ședința ordinară din   23.05.2017. 

 
 

SECRETAR COMUNĂ, 
VLAVIAN – GURMEZA Maria, 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

AVIZAT, 
PRIMAR,  

BĂRBIERU Bănel, 
 

ANEXA 1 la HCL nr. 49/23.05.2017 

 

Comuna TĂTĂRANU, județul VRANCEA 
 

Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de 
identificare 

Anul 
dobândirii 
sau, după 
caz, anul 
dării în 

folosință 

Valoarea 
de inventar 

Situația juridică actuală 
Denumire act.propr. sau 

alte acte doveditoare 

1 DE – 428 Drumuri 
exploatare 

T-0; P – 428; L - 
5,1 km; l – 4m; s 

– 2,04 ha 

1991 0 Legea nr. 18/1991 

2 DE – 369 Drumuri 
exploatare 

T-0; P – 369; L - 
1,275 km; l – 4m; 

s – 0,51 ha 

1991 0 Legea nr. 18/1991 

3 DE – 452 Drumuri 
exploatare 

T-0; P – 452; L - 
2,4 km; l – 4m; s 

– 0,96 ha 

1991 0 Legea nr. 18/1991 

4 DE – 1 Drumuri 
exploatare 

T-0; P – 1; L - 
0,570 km; l – 4m; 

s – 0,228 ha 

1991 0 Legea nr. 18/1991 

5 DE – 16 Drumuri 
exploatare 

T-0; P – 16; L - 
1,245 km; l – 4m; 

s – 0,498 ha 

1991 0 Legea nr. 18/1991 

6 DE – 16/1 Drumuri 
exploatare 

T-0; P – 16/1; L - 
0,320 km; l – 4m; 

s – 0,128 ha 

1991 0 Legea nr. 18/1991 

7 DE – 162 Drumuri 
exploatare 

T-0; P – 162; L - 
2,155 km; l – 4m; 

s – 0,862 ha 

1991 0 Legea nr. 18/1991 

8 DE – 364 Drumuri 
exploatare 

T-0; P – 364; L -
0,240 km; l – 4m; 

s – 0,096 ha 

1991 0 Legea nr. 18/1991 

 
 

PREŞDINTE de ŞEDINŢĂ, 
   Cons. SON Alexandru,                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                               SECRETAR COMUNĂ, 
                                                                                                   VLAVIAN – GURMEZA Maria, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AVIZAT, 
PRIMAR,  

BĂRBIERU Bănel, 
 

 

 

ANEXA  NR. 2 LA HCL NR.49/23.05.2017 

 

 

COMUNA TĂTĂRANU, JUDEȚUL VRANCEA 

Nr.  

crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de 
identificare 

Anul 
dobândirii 

Valoare 
de 
inventar 

Situația juridică actuală 

1 1.3.7.1 Drumuri 
exploatare 

Ulița Cazanului, L = 
280m, l=7 m 

1968 12.320 Legea nr. 18/1991 

2 1.3.7.1 Drumuri 
exploatare 

Ulița Coșerea, L = 
1060m, l= 7 m 

1968 46.640 Legea nr. 18/1991 

3 1.3.7.1 Drumuri 
exploatare 

Ulița Amintirilor, L 
= 500m, l= 7 m 

1968 22.000 Legea nr. 18/1991 

4 1.3.7.1 Drumuri 
exploatare 

Ulița Trandafirilor, 
L = 340m, l= 5 m 

1968 14.960 Legea nr. 18/1991 

5 1.3.7.1 Drumuri 
exploatare 

Ulița Zorilor, L = 
330m, l= 5 m 

1968 14.080 Legea nr. 18/1991 

 

PREŞDINTE de ŞEDINŢĂ, 
   Cons. SON Alexandru,                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                               SECRETAR COMUNĂ, 
                                                                                                   VLAVIAN – GURMEZA Maria, 
 



 

Informații privind îndeplinirea obligațiilor publicării pe pagina de internet a 
U.A.T. –lui TĂTĂRANU2) ...................................................3) 

Data publicării pe pagina 
de internet la 

adresa http://uat.mdrap.ro/ 
a ultimelor documente și 

informații Nr. 
crt. 

Denumirea documentelor și a informațiilor ce fac 
obiectul publicării pe pagina de internet la adresa 

www.primariatataranu.ro  

Data aprobării 
ultimelor 

documente și 
informații 

Data publicării pe 
pagina de internet a 

ultimelor 
documente și 

informații 
Numărul de înregistrare 

generat automat 
A B C D E 

1.  
Bugetele  prevăzute la art. 1 alin. (2) aprobate, 
inclusiv anexele acestora; 

05.02.2016 05.02.2016  
 

2.  
Situațiile financiare asupra execuției bugetare 
trimestriale și anuale aferente bugetelor prevăzute la 
art. 1 alin. (2), inclusiv plățile restante; 

 
28.02.2017 

 
28.02.2017 

 

 

3.  

Bugetul  general consolidat al unității/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale, întocmit potrivit 
metodologiei aprobate prin ordin comun al 
ministrului dezvoltării regionale și administrației 
publice și al ministrului finanțelor publice 

 
 

05.02.2016 

 
 

05.02.2016 

 

 

4.  
Registrul  datoriei publice locale, precum și registrul 
garanțiilor locale, actualizate anual 

31.12.2016 31.12.2017  
 

5.  
Programul  de investiții publice al 
unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale 

30.01.2017 30.01.2017  
 

Extras din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: 
  „Art. 761. - (1) Ordonatorii principali de credite ai instituțiilor publice locale au obligația publicării pe paginile de internet ale 
unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a următoarelor documente și informații:  
   a) proiectele bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora, în maximum două zile 
lucrătoare de la supunerea spre consultare publică;  
   b) comunicările prevăzute la art. 57 alin. (21), în maximum 5 zile lucrătoare de la primire; 
   c) bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) aprobate, inclusiv anexele acestora, în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare;  
   d) situațiile financiare asupra execuției bugetare trimestriale și anuale aferente bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv 
plățile restante, în maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea la direcțiile generale ale finanțelor publice;  
   e) bugetul general consolidat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, întocmit potrivit metodologiei aprobate prin ordin 
comun al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice, în maximum 5 zile 
lucrătoare de la prezentarea în consiliul local;  
   f) registrul datoriei publice locale, precum și registrul garanțiilor locale, actualizate anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui 
an;  
   g) programul de investiții publice al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare.  
   (2) Informațiile prevăzute la alin. (1) se transmit în format electronic în termen de 5 zile lucrătoare de la termenele prevăzute la 
alin. (1) Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în vederea publicării pe pagina de internet a acestuia.  
   (3) Se consideră îndeplinită obligația prevăzută la alin. (2) numai după obținerea numărului de înregistrare generat automat de 
programul informatic după încărcarea informațiilor.” 
 
 

 

 

 

 

 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL,  
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI COMUNEI TĂTĂRANU, JUDEȚUL VRANCEA 

PROCEDURĂ OBLIGATORIE ULTERIOARĂ ADOPTĂRII  
HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL U.A.T. TĂTĂRANU  NR. 49/23.03.2017 

Nr. 
crt. OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura 
0 1 2 3 
1 Adoptarea  hotărârii 49/23.05.2017  
2 Comunicarea către primarul comunei1+4) 24.05.2017  
3 Comunicarea către  prefectul  județului1+4) 24.05.2017  
4 Aducerea la cunoștință publică2+3+5) 24.05.2017  
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3) 24.05.2017  
6 Hotărârea devine obligatorie și produce efecte3) -  

Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 
1) art. 48 alin. (2): „Secretarul unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local primarului și prefectului de îndată, 

dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”; 
2) art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoștință publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării 

oficiale către prefect.”; 
3) art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii și produc efecte de la data aducerii lor la cunoștință publică, iar cele 

individuale, de la data comunicării.” 
4) art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: … 
   a) primarului unității administrativ-teritoriale; 
   b) prefectului județului.” 
5) art. 115 alin. (6): „Actele autorităților administrației publice locale se vor aduce la cunoștință publică prin grija secretarului unității 

administrativ-teritoriale.” 

http://uat.mdrap.ro/
http://www.primariatataranu.ro/


 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VRANCEA  
COMUNA TĂTĂRANU  
CONSILIUL  LOCAL  
COMISIA DE SPECIALITATE nr. 1: programe de dezvoltare  economico – sociale, buget – finanțe, 
administrarea domeniului public sau privat al comunei 
 
 
 
 

RAPORT  DE AVIZARE 
din: 23.05.2017 

 
 

              În   conformitate  cu  prevederile  art. 54 alin.(4)  și alin.(5)  din Legea  nr. 215/2001 
– Legea administrației  publice locale, comisia s-a  întrunit în ședință  pentru a analiza și  aviza  
proiectul de  hotărâre privind: detalierea și actualizarea pozițiilor globale din inventarul domeniului public al 
comunei Tataranu, judetul Vrancea 
              Documentația depusă pentru analizarea și avizarea proiectului de hotărâre  cuprinde :  
                       -     proiectul de hotarare ; 

- expunerea de motive ; 
- raportul de specialitate .      

       În urma dezbaterilor comisia a hotărât  cu _____voturi “ pentru “, _____”împotrivă”, 
şi_____”abţineri” avizarea proiectului de hotărâre  în forma propusă  de inițiator.   
 
 
   
                                                                               
    
       
                                                                 
                                                Președintele comisiei, 
                                                 NĂSTASE Traian – preşedinte ______________ 
 
                          
                                                                          Membri comisie:  
                                                                       FURTUNĂ Dan – Gabriel  - secretar______ 

                           RĂDUCAN Marcela- Cîtălina______ 
                  DIMA Oana – Maria_________ 

                               POPA Eugen – Vasile_________ 
                                                           CRĂCIUN Ionel________ 

                       JOGHIU Nicolae_________ 
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