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             R O M Â N I A 

      JUDEȚUL DÂMBOVIȚA                                                   

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

          T Ă T Ă R A N I  

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind organizarea  Comisiilor de specialitate ale Consiliului  Local Tătărani, județul 

Dâmbovița pe principalele  domenii de activitate 

 

 

                Consiliul Local al comunei Tătărani , județul Dâmbovița, întrunit în 

ședință  extraordinară în data de 13 noiembrie 2020, 
                Având in vedere : 

        - Încheierea Finală (Dezinvestire) Civilă nr.3945/2020 din data de 20.10.2020 a 

Judecătoriei Târgoviște, privind validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși 

pentru Consiliul local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 

       -  Ordinul Prefectului Județului Dâmbovița nr.650/02.11.2020, privind constatarea 

ca legal constituit a Consiliului local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 

      -  Încheierea Finală (Dezinvestire) Civilă nr.4133/2020 din data de 02.11.2020 a 

Judecătoriei Târgoviște, privind validarea membrului supleant,  înscris  pe lista Partidului 

Social Democrat, al cărui mandat de consilier local a fost validat în condițiile art.119 din 

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;     

         -   Propunerile liderilor de grup ai Partidului Social Democrat, Partidului Național 

Liberal, PRO România si Partidului România Mare, privind organizarea comisiilor de 

specialitate pe principalele domenii de activitate ; 
          -  Prevederile art. 124, art.125 și art.126 din  Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările  și completările ulterioare; 

         - Prevederile Hotărârii nr.30/27.09.2019 a Consiliului Local Tătărani, judetul 

Dâmbovița  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local  

Tătărani,  județul Dâmbovița,    

                 În temeiul art.129 alin.2) lit.”a”, art.139 alin.1), alin.3) lit.i), art.140 alin.1), 

art.196 alin.1) lit.a) si art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările  și completările ulterioare; 

 

 

                                                       H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

              Art.1– Se aprobă organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

Tătărani, judetul Dambovita, pe principalele domenii de activitate, după cum 

urmează:   

 
1.- Comisia nr.1 - Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,  buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire, 

protecția mediului și turism,  amenajarea teritoriului și urbanism. 

       2.- Comisia nr.2-  Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apararea 

ordinii și liniștii publice  și a drepturilor și libertăților cetățenilor. 

      3.- Comisia nr.3- Comisia pentru învățământ, sănătate și familie , cultură, 

muncă și protecție socială, protecțiea copiilor, activități sportive pentru tineret și de 

agrement. 
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           Art.2- Comisiile de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 

Consiliului Local Tătărani, judetul Dambovita au următoarea componență: 

 (1)- Comisia nr.1 - Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,  

buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, 

gospodărire, protecția mediului și turism,  amenajarea teritoriului și urbanism: 
              1.-  Ivașcu Virginia                - Președinte 

              2.-  Bondoc Aurel-Nicolae     - Secretar 

              3.-  Anton Ion                         - Membru 

              4.-  Stănescu Constantin        - Membru 

              5.-  Petrescu Marian              - Membru 

             (2)- Comisia nr.2- Comisia pentru administrație publică locală, juridică, 

apararea ordinii și liniștii publice  și a drepturilor  cetățenilor: 
              1.-  Dumitru Adrian-George - Presedinte 

              2.-  Paraschiva Petre             - Secretar 

              3.-  Atanase Vilică-Mihail      - Membru 

              4.-  Rada Vasile                     - Membru 

              5.-  Antofie Dumitru              - Membru 

             (3)- Comisia nr.3- -  Comisia pentru învățământ, sănătate și familie , cultură, 

muncă și protecție socială, protecțiea copiilor, tineret și activități sportive și de 

agrement : 
              1.- Andrei Ramona-Mihaela  -Presedinte 

              2.- Cîrstina Marian              - Secretar 

              3.- Lazăr Elena                     - Membru 

              4.- Antofie Ion                       - Membru 

              5.- Radu George                   - Membru 

 

     Art.3.- Atribuţiile, sarcinile şi funcţionarea comisiilor sunt cele stabilite de OUG 

nr. 57/2019 privind Codul adminstrativ si prin Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliul local Tătărani. 

 

     Art.4- Prezenta hotărâre se comunică prin grija  Secretarului  general al comunei 

Tătărani  Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului 

de legalitate, Primarului comunei Tătărani, consilierilor locali și se aduce la 

cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei/consiliului local al comunei 

Tătărani, precum și pe site-ul primăriei Tătărani. 
 
                        :                                                                       PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ,                                                                                                         

  TĂTĂRANI                                                                                ANTON  ION 

  Nr.40                                 

  Data -13.11.2020 

 

 

                                             Contrasemnează pentru legalitate, 

                                            SECRETAR GENERAL COMUNĂ  

                                                    MIHĂILĂ  MIOARA                            

                                                                        

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, niciun vot„împotrivă”, nicio „abținere”. 

Nr. consilieri prezenți: 15 

Nr. consilieri în funcție: 15                                    


