
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VRANCEA 

COMUNA TĂTĂRANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 67 

  Din 31 august  2017* 
  

PRIVIND: desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului local Tătăranu în Consiliul de 
Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 2 Bordeasca Veche, comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, şi a unui 
reprezentant în Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii în Învăţământul preuniversitar de stat  a  
Școlii Gimnaziale nr. 2 Bordeasca Veche, comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, în anul școlar 2017 - 2018 
 

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: 5921/24.08.2017 

 
Consiliul Local Tătăranu, Judţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară din  data de 31.08. 2017. 

 
Având în vedere expunerea de motive  a d-lui BĂRBIERU Bănel, Primarul comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, 

înregistrată sub nr. 5964/24.08.2017; 
Având în vedere raportul compartimentului de  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tătăranu, 

judeţul Vrancea, înregistrat sub  nr. 5965/24.08.2017; 
Având în vedere raportul de avizare al  comisiei  de specialitate nr. 3  din cadrul Consiliului Local Tătăranu, judeţul 

Vrancea; 
Având în vedere Adresele nr. 831/24.08.2017 şi 832/24.08.2017 din partea Școlii Gimnaziale nr. 2 Bordeasca 

Veche, comuna Tătăranu, judeţul Vrancea,  primite și înregistrate la Primăria comunei Tătăranu,  pentru anul școlar 2017 – 
2018; 

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Ministerului Educaţiei şi Cercetarii nr. 5079/2016 privind 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ  preuniversitar coroborate cu cele ale art. 4 alin.(1) lit. 
“b” şi art. 7,  alin. (1) lit. “b” din Ordinul Ministrului Ministerului Educaţiei şi Cercetarii nr. 4619/2014 privind aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie  din unitatile de invatamant preuniversitar şi 
ale art. 11 alin. (4) din Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii invăţământului; 

Având în vedere prevederile  art. 36, alin. (9) din Legea nr 215/2001 – Legea Administraţiei Publice Locale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 45, alin. (1) și alin. (5);  art. 115, alin. (1),  lit. ”b” și alin. (3) şi art. 117,  alin. (1), lit. ”a” 
din Legea nr 215/2001 – Legea Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

 
PROPUN: 

Art. 1. Desemnarea domnilor/doamnelor ………………….; ………………….. ca reprezentanți 
ai Consilului Local al comunei Tătăranu în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale nr. 2 
Bordeasca Veche, comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, în anul școlar 2017 – 2018. 

Art. 2. Desemnarea domnului/doamnei ………………… ca reprezentant al Consilului local al 
comunei Tătăranu în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în Învăţământul preuniversitar de stat  
a  Școlii Gimnaziale nr. 2 Bordeasca Veche, comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, în anul școlar 2017 – 
2018. 

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate Școlii Gimnaziale nr. 2 Bordeasca Veche 
şi Instituţiei Prefectului - judeţul Vrancea pentru verificare şi exercitarea controlului de legalitate prin 
grija  secretarului comunei Tătăranu, judeţul Vrancea. 
    

PRIMAR, 
BĂRBIERU Bănel, 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VRANCEA 

COMUNA TĂTĂRANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA nr. 67 

  Din 31 august  2017* 
  

PRIVIND: desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului local Tătăranu în Consiliul de 
Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 2 Bordeasca Veche, comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, şi a unui 
reprezentant în Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii în Învăţământul preuniversitar de stat  a  
Școlii Gimnaziale nr. 2 Bordeasca Veche, comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, în anul școlar 2017 - 2018 
 

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: 5921/24.08.2017 

 
Consiliul Local Tătăranu, Judţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară din  data de 31.08. 2017. 

 
Având în vedere expunerea de motive  a d-lui BĂRBIERU Bănel, Primarul comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, 

înregistrată sub nr. 5964/24.08.2017; 
Având în vedere raportul compartimentului de  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tătăranu, 

judeţul Vrancea, înregistrat sub  nr. 5965/24.08.2017; 
Având în vedere raportul de avizare al  comisiei  de specialitate nr. 3  din cadrul Consiliului Local Tătăranu, judeţul 

Vrancea; 
Având în vedere Adresele nr. 831/24.08.2017 şi 832/24.08.2017 din partea Școlii Gimnaziale nr. 2 Bordeasca 

Veche, comuna Tătăranu, judeţul Vrancea,  primite și înregistrate la Primăria comunei Tătăranu,  pentru anul școlar 2017 – 
2018; 

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Ministerului Educaţiei şi Cercetarii nr. 5079/2016 privind 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ  preuniversitar coroborate cu cele ale art. 4 alin.(1) lit. 
“b” şi art. 7,  alin. (1) lit. “b” din Ordinul Ministrului Ministerului Educaţiei şi Cercetarii nr. 4619/2014 privind aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie  din unitatile de invatamant preuniversitar şi 
ale art. 11 alin. (4) din Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii invăţământului; 

Având în vedere prevederile  art. 36, alin. (9) din Legea nr 215/2001 – Legea Administraţiei Publice Locale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 45, alin. (1) și alin. (5);  art. 115, alin. (1),  lit. ”b” și alin. (3) şi art. 117,  alin. (1), lit. ”a” 
din Legea nr 215/2001 – Legea Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

 
HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Desemnarea domnilor/doamnelor POIANĂ Neculai și DIMA Oana - Maria ca 
reprezentanți ai Consilului Local al comunei Tătăranu în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale 
nr. 2 Bordeasca Veche, comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, în anul școlar 2017 – 2018. 

Art. 2. Desemnarea domnului/doamnei Furtună Dan - Gabriel ca reprezentant al Consilului local 
al comunei Tătăranu în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în Învăţământul preuniversitar de 
stat  a  Școlii Gimnaziale nr. 2 Bordeasca Veche, comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, în anul școlar 2017 
– 2018. 

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate Școlii Gimnaziale nr. 2 Bordeasca Veche 
şi Instituţiei Prefectului - judeţul Vrancea pentru verificare şi exercitarea controlului de legalitate prin 
grija  secretarului comunei Tătăranu, judeţul Vrancea. 
    
PREŞDINTE de ŞEDINŢĂ, 
   Cons. SON Alexandru,                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                 SECRETARUL U. A.T. Tătăranu,                                            
                                                                                             VLAVIAN – GURMEZA Maria, 

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

 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  VRANCEA 

COMUNA   TATARANU 
-P R I M A R - 

 NR. 5964/24.08.2017 
 

 
RAPORT 

La  proiectul de hotărâre privind:  desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului local Tătăranu în 
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 2 Bordeasca Veche, comuna Tătăranu, judeţul 
Vrancea, şi a unui reprezentant în Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii în Învăţământul 
preuniversitar de stat  a  Școlii Gimnaziale nr. 2 Bordeasca Veche, comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, în 
anul școlar 2017 - 2018 
 
 

Având în vedere Adresele nr. 831/24.08.2017, înregistrată la Primăria Tătăranu sub nr. 
5991/28.08.2017 şi 832/24.08.2017, înregistrată la Primăria Tătăranu sub nr. 5992/28.08.2017 din partea 
Școlii Gimnaziale nr. 2 Bordeasca Veche, comuna Tătăranu, judeţul Vrancea; 

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Ministerului Educaţiei şi Cercetarii nr. 
5079/2016 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ  preuniversitar 
coroborate cu cele ale art. 4 alin.(1) lit. “b” şi art. 7,  alin. (1) lit. “b” din Ordinul Ministrului 
Ministerului Educaţiei şi Cercetarii nr. 4619/2014 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare 
si functionare a consiliului de administratie  din unitatile de invatamant preuniversitar şi ale art. 11 alin. 
(4) din Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii invăţământului; 
 În Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 
invăţământului, la art. 11. alin.(4) lit. “e” este prevăzut: “Componenta Comisiei pentru evaluarea si 
asigurarea calitatii în unitatile din învatamantul preuniversitar cuprinde: “un reprezentant al consiliului 
local”; 
 Din cuprinsul acestor articole de lege rezultă că din Consiliului local al comunei Tătăranu trebuie 
desemnaţi doi reprezentanţi să facă parte din Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.2  
Bordeasca Veche, comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, şi altul să facă parte din Comisia de Evaluare şi 
Asigurare a Calităţii în învăţământul preuniversitar de stat  a  Școlii Gimnaziale nr. 2 Bordeasca Veche, 
comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, prin vot secret. 

 Aceşti reprezentaţi trebuie să fie desemnaţi din rândul consilierilor locali în funcţie ai 
Consiliului local al comunei Tătăranu printr-o hotărâre adoptată în acest sens, prin vot secret. 
 Pentru acest motiv proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Tătăranu este considerat a fi 
legal,  fiind avizat din acest punct de vedere, de aceea d- lor consilieri vă rog săîl adoptați în ședința 
ordinară din 31.08.2017. 
 

SECRETAR COMUNĂ, 
Vlavian – Gurmeza Maria, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  VRANCEA 
COMUNA   TATARANU 

-P R I M A R - 

 NR. 5965/24.08.2017 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
La  proiectul de hotărâre privind: desemnarea a doi reprezentanți al Consiliului local Tătăranu în 

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 2 Bordeasca Veche, comuna Tătăranu, judeţul 
Vrancea, şi a unui reprezentant în Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii în Învăţământul 
preuniversitar de stat  a  Școlii Gimnaziale nr. 2 Bordeasca Veche, comuna Tătăranu, judeţul Vrancea.  
  
STIMAŢI CONSILIERI! 
 

Având în vedere Adresele nr. 831/24.08.2017, înregistrată la Primăria Tătăranu sub nr. 
5991/28.08.2017 şi 832/24.08.2017, înregistrată la Primăria Tătăranu sub nr. 5992/28.08.2017 din partea 
Școlii Gimnaziale nr. 2 Bordeasca Veche, comuna Tătăranu, judeţul Vrancea; 

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Ministerului Educaţiei şi Cercetarii nr. 
5079/2016 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ  preuniversitar 
coroborate cu cele ale art. 4 alin.(1) lit. “b” şi art. 7,  alin. (1) lit. “b” din Ordinul Ministrului 
Ministerului Educaţiei şi Cercetarii nr. 4619/2014 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare 
si functionare a consiliului de administratie  din unitatile de invatamant preuniversitar şi ale art. 11 alin. 
(4) din Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii invăţământului; 

În Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii invăţământului, 
la art. 11. alin.(4) lit. “e” este prevăzut: “Componenta Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii în 
unitatile din învatamantul preuniversitar cuprinde: “un reprezentant al consiliului local”; 

Din cuprinsul acestor articole de lege rezultă că din Consiliului local al comunei Tătăranu trebuie 
desemnaţi doi reprezentanţi, unul să facă parte din Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale nr. 2 
sat Bordeasca Veche, comuna Tătăranu, şi şi altul să facă parte din Comisia de Evaluare şi Asigurare a 
Calităţii în învăţământul preuniversitar de stat  a  Școlii Gimnaziale nr.2, sat Bordeasca Veche, comuna 
Tătăranu. 

Aceşti reprezentaţi trebuie să fie desemnaţi din rândul consilierilor locali în funcţie ai Consiliului 
local al comunei Tătăranu printr-o hotărâre adoptată în acest sens. 

Pentru acest motiv am iniţiat proiectul de hotărâre pe care-l supun dezbaterii şi aprobării 
dumneavoastră în forma prezentată. 

PRIMAR, 
BĂRBIERU Bănel, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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: 31.08.2017 

 
 

              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: desemnarea a doi  reprezentanți  ai Consiliului local Tătăranu în Consiliul de Administrație al 
Școlii Gimnaziale nr. 2 Bordeasca Veche, comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, şi a unui reprezentant în Comisia de 
Evaluare şi Asigurarea Calităţii în Învăţământul preuniversitar de stat  a  Școlii Gimnaziale nr. 2 Bordeasca Veche, 
comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, în anul școlar 2017 - 2018 
              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____________ 

 
 
 
       
                                                                 
 
                    
 
 
 

 


