
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VRANCEA 

COMUNA TĂTĂRANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 52 

Din 23 mai  2017* 
 

PRIVIND:  modificarea art. 1 din  HCL nr. 45/2017 aprobarea Devizului General al 
Proiectlui de investiții *Reparații iluminat public comuna Tătăranu, județul Vrancea* în aprobarea 
Devizului General reparații iluminat public comuna Tătăranu, județul 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. 3522/18.05.2017; 
              Având în vedere raportul compartimentului de resort  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Tătăranu, judeţul Vrancea, înregistrat sub  nr. 3560/18.05.2017;               
              Având în vedere raportul de avizare al comisiei  de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului Local Tătăranu, 
Judeţul Vrancea; 

Analizând, Devizul General pentru lucrările *Reparații iluminat public comuna Tătăranu, județul Vrancea* 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

Având în vedere prevederile art. 291, alin(1), lit.”b” din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, nivelul cotei taxei pe valoare adăugată este de 19% începând cu data de 
01.01.2017; 
                Având în vedere prevederile art. 36 alin. (4), lit. ,,d’’,  alin.(6) , lit.,,a’’, pct. 16  din Legea nr. 215 din 23 aprilie 
2001, privind Administraţia publica locală,  republicată  şi actualizată;  
               În baza prevederilor art. 45, alin. (1)  din Legea nr. 215 din 23.04.2001, privind Administraţia publică locală, 
republicată  şi actualizată: 

PROPUN: 
 

ART.1.- Se aprobă modificarea art. 1 din HCL nr. 45/2017 aprobarea Devizului General al 
Proiectlui de investiții *Reparații iluminat public comuna Tătăranu, județul Vrancea* în aprobarea 
Devizului General reparații iluminat public comuna Tătăranu, județul Vrancea, cf. Devizului 
General. 

ART.2.-  Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se însărcinează d- ul 
Bărbieru Bănel -  primarul comunei Tătăranu, județul Vrancea. 

ART.3.-  Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege tuturor celor interesați 
prin grija secretarului comunei Tătăranu, județul Vrancea. 

 
       

PRIMAR, 
BĂRBIERU Bănel, 
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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” 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VRANCEA 

COMUNA TĂTĂRANU 
- P R I M A R - 

NR. 3522/18.05.2017; 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
La proiectul de hotărâre privind: modificarea art. 1 din  HCL nr. 45/2017 aprobarea 

Devizului General al Proiectlui de investiții *Reparații iluminat public comuna Tătăranu, județul 
Vrancea* în aprobarea Devizului General reparații iluminat public comuna Tătăranu, județul 
Vrancea 

 
 

 
 

Propun modificarea art. 1 din  HCL nr. 45/2017 aprobarea Devizului General 

al Proiectlui de investiții *Reparații iluminat public comuna Tătăranu, județul 

Vrancea* în aprobarea Devizului General reparații iluminat public comuna Tătăranu, 

județul Vrancea, conform Devizului General. 

Menționez că s-a strecurat o eroare  în redactarea Devizului General, drept 

pentru care solicit această modificare, conform corecturii. 

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, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
R O M A N I A 

JUDETUL VRANCEA 
COMUNA TĂTĂRANU 

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE, URBANISM,  
CADASTRU ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

Nr. 3560/18.05.2017;                                                
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind: modificarea art. 1 din  HCL nr. 45/2017 aprobarea 
Devizului General al Proiectlui de investiții *Reparații iluminat public comuna Tătăranu, județul 
Vrancea* în aprobarea Devizului General reparații iluminat public comuna Tătăranu, județul 
Vrancea 

 
 
 

Având în vedere expunerea de motive a d-lui primar, înregistrată sub nr.  

3522/18.05.2017, prin care se arată eroarea strecurată în redactarea Devizului General; 

Față de cele arătate, consider că este de competența Consiliului Local Tătăranu 

pentru aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 45/2017 aprobarea Devizului General 

al Proiectului de investiții *Reparații iluminat public comuna Tătăranu, județul 

Vrancea*  în aprobarea Devizului General reparații iluminat public comuna Tătăranu, 

județul Vrancea. 

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. 
 
 
 
 

Întocmit,  
Ing. BĂILĂ Cristian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ROMÂNIA  
JUDEȚUL VRANCEA  
COMUNA TĂTĂRANU  
CONSILIUL  LOCAL  
COMISIA DE SPECIALITATE nr. 3: pentru administrație publică  locală, juridică, apărarea  
ordinii și liniștii publice, drepturilor cetățenilor 
 
 
 

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: modificarea art. 1 din  HCL nr. 45/2017 aprobarea Devizului General al Proiectlui 
de investiții *Reparații iluminat public comuna Tătăranu, județul Vrancea* în aprobarea Devizului General reparații 
iluminat public comuna Tătăranu, județul 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, 
                                            DIMA Oana – Maria – preşedinte___________ 
                                                 
                                                       Membri: 

                          SON Alexandru_____________ 
                          POIANĂ Neculai ____________ 

                              DUMITRACHE Tomiţă_________ 
                        PETREA Neculai___________ 

                                                                     MATEI Georgel___________ 
                              DRAGOSTIN Ionel____________ 

 
 
 
       
                                                                 
 
                    
 
                


