
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL VRANCEA 

COMUNA TĂTĂRANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 70 

  Din 31 august 2017* 
 
 

PRIVIND: activarea societății “SC PRESTĂRI SERVICII  TĂTĂRANU SRL” 
 
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  în data de 31.08. 2017. 
 

Având în vedere expunerea de motive  a d-lui  Bărbieru Bănel, Primarul comunei Tătăranu, 
judeţul Vrancea, înregistrată sub nr. 6095/30.08.2017; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort  din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, înregistrat sub  nr. 6096/30.08.2017; 

Având în vedere raportul de avizare al comisiei  de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului Local 
Tătăranu, Judeţul Vrancea; 

Având în vedere  prevederile prevederile Legii 31/1990 privind sociletăţile comerciale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 17, art. 36, alin (1) şi (2),  lit “a”, și alin. (3), lit”c” din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia public locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederilor art. 36,  alin. (2), lit.”a” şi alin (3), lit.”c”  art. 115, alin.(1) lit. *b*, 
si  alin. (7)  din Legea nr. 215/2001 – Legea administratiei publice locale, republicata si actualizata; 
             În baza prevederilor art. 45, alin (1)  din Legea nr. 215/2001-privind administraţia publică 
locală, republicată: 

                                                                   PROPUNE: 
Art.1. Se aprobă activarea societății “SC PRESTĂRI SERVICII  TĂTĂRANU SRL”  cu sediul 

în comuna Tătăranu, judeţul Vrancea. 
Art.2. Se numește administrator la societatea “SC PRESTĂRI SERVICII  TĂTĂRANU SRL”  d 

– ul TATU Alexandru,  începând cu 15.09.2017. 
Art.3. Se împuterniceşte  primarul comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, domnul Bărbieru Bănel 

să  întocmească, să completeze şi să semneze actul societăţii. Toate celelalte cereri şi documente  
necesare societăţii vor fi întocmite şi semnate de domnul administrator - TATU Alexandru. 

Art.4. Cheltuielile necesare activării societăţii se vor suporta din bugetul autofinanţate, cont 
IBAN RO76TREZ69121E300900XXXX, deschis la Trezoreria municipiului Focşani. 

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului comunei Tătăranu, județul 
Vrancea persoanelor interesate și Instituției Prefectului – județul Vrancea. 
 
 

PRIMAR,  
BĂRBIERU Bănel, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 
COMUNA TĂTĂRANU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA nr. 70 
  Din 31 august 2017* 

 
 

PRIVIND: activarea societății “SC PRESTĂRI SERVICII  TĂTĂRANU SRL” 
 
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  în data de 31.08. 2017. 
 

Având în vedere expunerea de motive  a d-lui  Bărbieru Bănel, Primarul comunei Tătăranu, 
judeţul Vrancea, înregistrată sub nr. 6095/30.08.2017; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort  din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, înregistrat sub  nr. 6096/30.08.2017; 

Având în vedere raportul de avizare al comisiei  de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului Local 
Tătăranu, Judeţul Vrancea; 

Având în vedere  prevederile prevederile Legii 31/1990 privind sociletăţile comerciale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 17, art. 36, alin (1) şi (2),  lit “a”, și alin. (3), lit”c” din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia public locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederilor art. 36,  alin. (2), lit.”a” şi alin (3), lit.”c”  art. 115, alin.(1) lit. *b*, 
si  alin. (7)  din Legea nr. 215/2001 – Legea administratiei publice locale, republicata si actualizata; 
             În baza prevederilor art. 45, alin (1)  din Legea nr. 215/2001-privind administraţia publică 
locală, republicată: 

HOTĂRĂȘTE: 
Art.1. Se aprobă activarea societății “SC PRESTĂRI SERVICII  TĂTĂRANU SRL”  cu sediul 

în comuna Tătăranu, judeţul Vrancea. 
Art.2. Se numește administrator la societatea “SC PRESTĂRI SERVICII  TĂTĂRANU SRL”  d 

– ul TATU Alexandru,  începând cu 15.09.2017. 
Art.3. Se împuterniceşte primarul comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, domnul Bărbieru Bănel să  

întocmească, să completeze şi să semneze actul societăţii. Toate celelalte cereri şi documente  necesare 
societăţii vor fi întocmite şi semnate de domnul administrator - TATU Alexandru. 

Art.4. Cheltuielile necesare activării societăţii se vor suporta din bugetul autofinanţate, cont 
IBAN RO31TREZ24E7050000203030X, deschis la Trezoreria municipiului Focşani. 

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului comunei Tătăranu, județul 
Vrancea persoanelor interesate și Instituției Prefectului – județul Vrancea. 
 

 
 

PREŞDINTE de ŞEDINŢĂ, 
   Cons. SON Alexandru,                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

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

 
*sistemul de vot : deschis 
cvorumul obținut: 12  voturi ,,pentru”, 0 “împotrivă şi 1 “abţineri” 
 

 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL VRANCEA 

COMUNA TĂTĂRANU 
- P R I M A R - 

                                                    NR. 6095/30.08.2017; 
 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
La proiectul de hotărâre privind: activarea societății “SC PRESTĂRI SERVICII  TĂTĂRANU SRL” 

 
 
 
Stimaţi consilieri! 
 
      După cum știți societatea “SC PRESTĂRI SERVICII  TĂTĂRANU SRL”a fost 
înființată în anul 2015, nu a funcționat, a fost declarată ca inactivă. 
      La nivelul comunei noastre este un volum mare de lucrări de reparare, întreţinere şi 
modernizare a imobilelor proprietatea primăriei şi a altor obiective de utilitate publică 
cum ar fi şcolile, grădiniţele, căminele culturale, obiective sanitare şi altele. 
      A lucra cu diverse societăţi s-a dovedit că de multe ori aceste relaţii sunt păguboase,  
deoarece se solicită preţuri mari, lucrările nu se execută la timp sau chiar sunt lăsate 
nefinalizate, de asemeni lipsește cu desăvârșire forța fizică de muncă. 
      Societatea va lucra cu salariaţi  specializaţi în diverse meserii din cadrul satului 
reşedinţă de comună şi a satelor componente ale comunei, deci se va folosi forţa de 
muncă locală. 
     Nu în ultimul rând, societatea va realiza venituri care vor îmbunătâţi bugetul comunei 
Tătăranu, ca unic acţionar. 

Propun ca administrator la societatea “SC PRESTĂRI SERVICII  TĂTĂRANU 
SRL”  d – ul TATU Alexandru,  începând cu 15.09.2017. 
     Faţă de aceste considerente consider că este imperios necesară activarea societății, 
motiv pentru care rog consiliul local să aprobe proiectul de hotărâre în acest sens în 
şedinţa ordinară din data de 31.08.2017.  
 
 
 

 
 

 
PRIMAR, 

BĂRBIERU Bănel, 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

R O M A N I A 
JUDETUL VRANCEA 

COMUNA TĂTĂRANU 
COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE, URBANISM,  

CADASTRU ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 
                                                    Nr. 6096/30.08.2017; 

        

RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotărâre privind: activarea societății “SC PRESTĂRI SERVICII  TĂTĂRANU SRL” 

 
 

Având în vedere expunerea de motive  a d-lui Bărbieru Bănel, Primarul comunei 
Tătăranu, judeţul Vrancea, înregistrată sub nr. 6095/14.07.2015; 

Având în vedere raportul de avizare al comisiei  de specialitate nr. 3 din cadrul 
Consiliului Local Tătăranu, Judeţul Vrancea; 

Având în vedere  prevederile prevederile Legii 31/1990 privind sociletăţile 
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

La nivelul comunității noastre este nevoie de acestă societate, drept pentru care 
consider că este  imperios necesară activarea societății SC PRESTĂRI SERVICII  
TĂTĂRANU SRL”. 

Societatea  “SC PRESTĂRI SERVICII  TĂTĂRANU SRL” va trebui să aibă un 
administrator, conform propunerii d-lui primar în persoana  d – ul TATU Alexandru,  
începând cu 15.09.2017. 

Competența aprobării proiectului de hotărâre revine Consiliului Local 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 31.08.2017. 
 

Întocmit, 
CONSILIER, 

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: 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: activarea societății “SC PRESTĂRI SERVICII  TĂTĂRANU SRL” 
              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____________ 

 
 
 
       
                                                                 
 
                    


