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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ROMÂNIA 

COMUNA TĂTĂRANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES – VERBAL 

Încheiat astăzi 14.07.2016 în ședința ordinară a consiliului local Tătăranu, ora 1200. Convocarea 
Consiliului Local Tătăranu s-a făcut prin Dispoziția  primarului nr. 179/07.07.2016 

 
              Din inițiativa domnului Primar – Bărbieru Bănel,  se convoacă ședința ordinară a Consiliului 
local Tătăranu pentru ziua de 14.07.2016, ora 1200 la sediul Consiliului Local Tătăranu. 
              Domnii consilieri au fost convocați la ședința ordinară prin convocare scrisă cu numărul de 
înregistrare 3816/07.07.2016. 
              Din totalul de 11 consilieri în funcție sunt prezenți la ședință 9 consilieri, doi consilieri fiind 
absenţi nemotivat: Crăciun Ionel şi Joghiu Nicolae. 
              La ședință  participă d-ul primar Bărbieru Bănel. 
              Doamna secretară informează consilierii că ședința este statutară, legal constituită, și pot fi 
luate hotărârile valabile.  
              Se dă citire procesului – verbal al ședinței din 27.05.2016. 
              Doamna secretară întreabă dacă sunt modificări sau completări în contextul procesului – verbal 
din 22.04.2016.  
    Nemaifiind  modificări sau completări în contextul procesului – verbal din 05.02.2016 în 
conformitate cu prevederile art. 42, alin (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale  
republicată și actualizată,  se supune la vot procesul – verbal și cu 9 voturi *pentru*,  nici un vot 
*împotrivă* şi 0 „abţineri”,  se aprobă. 
              Domnul președinte de ședință domnul consilier dr. Năstase Traian, aceasta preia lucrările 
ședinței, și dă citire proiectului ordinei de zi: 

1) Proiect de hotărâre privind: prin care se ia act de  demisia  consilierului local  TATU 
Alexandru şi  vacantarea  mandatului de  consilier local; 

2) Proiect de hotărâre privind: prin care se ia act de  demisia  consilierului local  TĂRĂBOACĂ 
Nicolaie şi  vacantarea  mandatului de  consilier local; 

3) Proiect de hotărâre privind: validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului 
Local  al comunei Tătăranu, al domnului  POIANĂ Neculai; 

4) Proiect de hotărâre privind: validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului 
Local  al comunei Tătăranu, al domnului  DUMITRACHE Tomiţă; 

5) Proiect de hotărâre privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Consiliului Local al comunei Tătăranu, judeţul Vrancea; 

6) Proiect de hotărâre privind: rectificarea bugetului UAT Tătăranu, judeţul Vrancea pe anul 
2016; 

7) Proiect de hotărâre privind: desemnarea Primarului ca reprezentant în Adunarea Generală a 
Asociaţiei Vranceaqua; 

8) Proiect de hotărâre privind: concesionarea spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea 
cabinetul medical de medicină de familie de la nivelul comunei Tătăranu, judeţul Vrancea; 

9) Proiect de hotârâre privind: modificarea şi actualizarea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local al comunei Tătăranu, judeţul Vrancea 

10) Întrebări, interpelări, propuneri. 
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Se supune la vot ordinea de zi, şi cu 9 voturi « pentru »,   nici un vot « contra », şi 0 „abţineri” se 
aprobă introducerea pe ordinea de zi.  

 
I. 

1. Se trece la discutarea primului  punct al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind: prin care 
se ia act de  demisia  consilierului local  TATU Alexandru şi  vacantarea  mandatului de  consilier 
local; 

Domnul  primar Bărbieru Bănel prezentă expunerea de motive la acest proiect de hotărâre.  
Doamna secretar comună Vlavian – Gurmeza Maria prezintă Raportul de specialitate la acest 

proiect de hotărâre. 
            Președintele comisiei  de specialitate nr. 3 prezintă avizul favorabil la acest proiect de hotărâre. 
 Preşedintele de şedinţă invită consilierii  la discuţii pe marginea celor prezentate.  
 Nu sunt alte discuții pe marginea celor prezentate. 
 Doamna secretară informează consilierii despre numărul necesar de voturi pentru aprobarea 
acestui proiect de hotărâre. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 9 voturi 
« pentru »,   nici un vot « contra », şi 0 „abţineri”, se adoptă proiectul de hotărâre.  
    II. 

2. Se trece la discutarea celui de-al doilea  punct al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind: 
prin care se ia act de  demisia  consilierului local  TĂRĂBOACĂ Nicolaie şi  vacantarea  mandatului 
de  consilier local; 

 
Domnul  primar Bărbieru Bănel  prezentă expunerea de motive la acest proiect de hotărâre.  
Doamna secretar comună Vlavian – Gurmeza Maria prezintă Raportul de specialitate la acest 

proiect de hotărâre. 
            Președintele comisiei  de specialitate nr. 1  prezintă avizul favorabil la acest proiect de hotărâre. 
 Preşedintele de şedinţă invită consilierii  la discuţii pe marginea celor prezentate.  
 Nu  sunt alte discuții pe marginea celor prezentate. 
 Doamna secretară informează consilierii despre numărul necesar de voturi pentru aprobarea 
acestui proiect de hotărâre. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 9 voturi 
« pentru »,    nici un vot « contra », şi 0 „abţineri”  se adoptă proiectul de hotărâre.  
    III. 

3. Se trece la discutarea celui de-al treilea  punct al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind: 
validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local  al comunei Tătăranu, al domnului  
POIANĂ Neculai; 

Domnul  primar Bărbieru Bănel prezentă expunerea de motive la acest proiect de hotărâre.  
Doamna secretar comună Vlavian – Gurmeza Maria prezintă  Raportul de specialitate la acest 

proiect de hotărâre. 
            Președintele comisiei  de specialitate nr. 3  prezintă avizul favorabil la acest proiect de hotărâre. 
 Preşedintele Comisiei de validare, d-na consilier Raducan Marcela- Cătălina prezintă procesul 
verbal al comisiei de validare. 
 Preşedintele de şedinţă invită consilierii  la discuţii pe marginea celor prezentate.  
Nu  sunt alte discuții pe marginea celor prezentate. 

Doamna secretară informează consilierii despre numărul necesar de voturi pentru aprobarea 
acestui proiect de hotărâre. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 9 voturi 
« pentru »,   nici un vot « contra », şi 0 „abţineri” se adoptă proiectul de hotărâre.  
  IV. 
 



3 
 

 
 

4. Se trece la discutarea celui de-al patrulea  punct al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind: 
validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local  al comunei Tătăranu, al domnului  
DUMITRACHE Tomiţă; 

Domnul  primar BĂRBIERU Bănel  prezentă expunerea de motive la acest proiect de hotărâre.  
Doamna secretar comună prezintă  Raportul de specialitate la acest proiect de hotărâre. 

            Președintele comisiei  de specialitate nr. 3  prezintă avizul favorabil la acest proiect de hotărâre. 
Preşedintele Comisiei de validare, d-na consilier Raducan Marcela- Cătălina prezintă procesul 

verbal al comisiei de validare. 
Preşedintele de şedinţă invită consilierii  la discuţii pe marginea celor prezentate.  
Nu  sunt  discuții pe marginea celor prezentate. 
Doamna secretară informează consilierii despre numărul necesar de voturi pentru aprobarea 

acestui proiect de hotărâre. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 10 voturi 
« pentru »,   nici un vot « contra », şi 0 „abţineri” se adoptă proiectul de hotărâre.  

 
  V. 

5. Se trece la discutarea celui de-al cincilea  punct al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind: 
modificarea şi actualizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Tătăranu, 
judeţul Vrancea 

Domnul  primar BĂRBIERU Bănel  prezentă expunerea de motive la acest proiect de hotărâre.  
Doamna secretar comună Vlavian – Gurmeza Maria prezintă  Raportul de specialitate la acest 

proiect de hotărâre. 
            Președintele comisiei  de specialitate nr. 3  prezintă avizul favorabil la acest proiect de hotărâre. 

Preşedintele de şedinţă invită consilierii  la discuţii pe marginea celor prezentate.  
Nu  sunt  discuții pe marginea celor prezentate. 
Doamna secretară informează consilierii despre numărul necesar de voturi pentru aprobarea 

acestui proiect de hotărâre. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 11 voturi 
« pentru »,   nici un vot « contra », şi 0 „abţineri” se adoptă proiectul de hotărâre.  

 
VI. 

6. Se trece la discutarea celui de-al şaselea  punct al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind: 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Tătăranu, 
judeţul Vrancea 

Domnul  primar BĂRBIERU Bănel  prezentă expunerea de motive la acest proiect de hotărâre.  
Doamna secretar comună Vlavian – Gurmeza Maria prezintă  Raportul de specialitate la acest 

proiect de hotărâre. 
            Președintele comisiei  de specialitate nr. 3  prezintă avizul favorabil la acest proiect de hotărâre. 

Preşedintele de şedinţă invită consilierii  la discuţii pe marginea celor prezentate.  
Nu  sunt  discuții pe marginea celor prezentate. 
Doamna secretară informează consilierii despre numărul necesar de voturi pentru aprobarea 

acestui proiect de hotărâre. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 11 voturi 
« pentru »,   nici un vot « contra », şi 0 „abţineri” se adoptă proiectul de hotărâre.  

 
VII. 

7. Se trece la discutarea celui de-al şaptelea  punct al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind: 
rectificarea bugetului UAT Tătăranu, judeţul Vrancea pe anul 2016; 

Domnul  primar BĂRBIERU Bănel  prezentă expunerea de motive la acest proiect de hotărâre.  
Doamna contabilă Bercaru Ecaterina prezintă  Raportul de specialitate la acest proiect de 

hotărâre. 
            Președinţii comisiilor  de specialitate nr. 1, 2, 3 şi 4  prezintă avizul favorabil la acest proiect de 
hotărâre. 
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Preşedintele de şedinţă invită consilierii  la discuţii pe marginea celor prezentate.  
Nu  sunt  discuții pe marginea celor prezentate. 
Doamna secretară informează consilierii despre numărul necesar de voturi pentru aprobarea 

acestui proiect de hotărâre. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 11 voturi 
« pentru »,   nici un vot « contra », şi 0 „abţineri” se adoptă proiectul de hotărâre.  

 
VIII. 

8. Se trece la discutarea celui de-al optulea  punct al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind: 
desemnarea Primarului ca reprezentant în Adunarea Generală a Asociaţiei Vranceaqua; 

Domnul  primar BĂRBIERU Bănel  prezentă expunerea de motive la acest proiect de hotărâre.  
Doamna secretar comună Vlavian – Gurmeza Maria prezintă  Raportul de specialitate la acest 

proiect de hotărâre. 
            Președintele comisiei  de specialitate nr. 3  prezintă avizul favorabil la acest proiect de hotărâre. 

Preşedintele de şedinţă invită consilierii  la discuţii pe marginea celor prezentate.  
Nu  sunt  discuții pe marginea celor prezentate. 
Doamna secretară informează consilierii despre numărul necesar de voturi pentru aprobarea 

acestui proiect de hotărâre. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 11 voturi 
« pentru »,   nici un vot « contra », şi 0 „abţineri” se adoptă proiectul de hotărâre.  
IX. 

9. Se trece la discutarea celui de-al noulea  punct al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind: 
concesionarea spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de medicină de familie de 
la nivelul comunei Tătăranu, judeţul Vrancea; 

Domnul  primar BĂRBIERU Bănel  prezentă expunerea de motive la acest proiect de hotărâre.  
Doamna secretar comună Vlavian – Gurmeza Maria prezintă  Raportul de specialitate la acest 

proiect de hotărâre. 
            Președintele comisiei  de specialitate nr. 3  prezintă avizul favorabil la acest proiect de hotărâre. 

Preşedintele de şedinţă invită consilierii  la discuţii pe marginea celor prezentate.  Domnul 
preşedinte de şedinţă arată că aceste spaţii medicale puteau fi cumpărate, dar nu s-a dorit acest lucru. 
Un cabinet medical nu poate funcţiona dacă nu are închiriat spaţiul în care funcţionează. Domnul 
primar Bărbieru Bănel spune că sunt cetăţeni înscriţi la medicul de familie atat la d-na dr. Plantos, cât şi 
la d-na dr. Năstase, iar cei doi medici, vor lucra în program separat. Se doreşte închirierea spaţiului atât 
din satul  Tătăranu, cât şi din satul Mărtineşti, sate componente ale comunei Tătăranu. 

Nu  mai sunt  discuții pe marginea celor prezentate. 
Doamna secretară informează consilierii despre numărul necesar de voturi pentru aprobarea 

acestui proiect de hotărâre. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 9 voturi 
« pentru »,   nici un vot « contra », şi 2 „abţineri” (d-nii cons. Popa Eugen – Vasile şi Petrea Neculai) se 
adoptă proiectul de hotărâre.  

 
X. 

10. Se trece la discutarea celui de-al şaselea  punct al ordinii de zi: Întrebări, interpelări, 
propuneri.  

Domnul Primar Bărbieru Bănel supune atenţiei Consiliului Local Tătăranu, judeţul Vrancea, 
Adresa nr. Dosar: 626/25.05.2016 din 27.06.2016 a Camerii de Conturi Vrancea prin care s-a înaintat 
Decizia nr. 19/2016, şi în care se comunică, că în perioada 18.04. – 25.05.2016 s-a efectuat la nivelul 
UAT Tătăranu acţiunea de audit financiar. 

Domnul primar informează consiliul local, că la momentul preluării a găsit un dezastru 
financiar, sunt foarte multe facturi neachitate,  valoarea estimată este  de aproximativ de 6 miliarde. Voi 
chema un audit financiar care să constate ce lucrări şi ce facturi sunt corecte, iar acestea vor fi achitate. 
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 Nefiind alte probleme de discutat la ordinea de zi președintele de ședință d- ul cons. dr. Năstase 
Traian, propune încheierea lucrărilor ședinței. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal 
în două exemplare. 
 
 
 
 
 
    PREȘEDINTE de ȘEDINȚĂ,                                              SECRETAR COMUNĂ,   
    Cons. dr. NĂSTASE Traian,                                           VLAVIAN – GURMEZA Maria, 


