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          Incheiat astazi, 13 Noiembrie 2020, in sedinta extraordinara a Consiliului Local Tatarani, 

judetul Dambovita, convocat prin Dispozitia nr.185/09.11.2020 a Primarului comunei Tatarani, 

judetul Dambovita in conformitate cu prevederile art.133 alin.2) lit.”a”, art.134 alin.1)lit.”a”, 

alin.3), alin.5) si art.135 alin.1)4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

          Sedinta consiliului local se desfasoara in Caminul Cultural, cu participarea fizica a 

Consilierilor Locali, respectandu-se distantarea sociala. 

           Secretarul general al comunei, doamna Mihaila Mioara consulta condica de prezenta a 

consilierilor locali si se constata ca din numarul total de 14 consilieri in functie, sunt prezenti un 

numar de 14. 

         Pentru inceput, doamna secretar general ia cuvantul si aduce la cunostinta faptul ca in 

sedinta consiliului local sunt prezenti domnul Primar Patru Constantin si domnul Petrescu 

Marian, care prin Incheierea Finala Civila nr.4133/2020 pronuntata in data de 2.11.2020 a fost 

validat in functia de consilier local. 

De asemenea doamna secretar general supune spre aprobare consiliului local procesul- verbal 

incheiat in sedinta de ceremonie de constituire a Consiliului Local Tatarani. 

Acesta se aproba cu 14 voturi “pentru”. 

        In continuare, doamna secretar general face cunoscut faptul ca prin proiectul de hotarare 

nr.8293/2020, pentru functia de Presedinte de sedinta a fost propus domnul Anton Ion. 

Propunerea este supusa la vot si se voteaza cu 14 voturi “pentru”. 

        Se aproba cu 14 voturi  ordinea de zi a sedintei. 

        In continuare, domnul Presedinte de sedinta invita pe doamna secretar general Mihaila, sa 

dea citire Incheierii Finale Civile nr.4133/2020, pronuntata in data de 02.11.2020 de catre 

Judecatoria Targoviste, Incheiere Definitiva, care prin temeiul art.19alin.1) din OUG nr.57/2019, 

valideaza mandatul numitului Petrescu Marian, membru supleant, inscris pe lista Partidului 

Social Democrat, in locul vacant de consilier in Consiliul Local al UAT- Tatarani. 

Dupa prezentarea Incheierii Finale, domnul Petrescu Marian este invitat de domnul Presedinte de 

Sedinta sa depuna cu mana stanga pe Constituia Romaniei si pe Biblie, urmatorul juramant, in 

limba romana: 

“Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac, cu buna credinta, tot ceea ce sta in puterile si 

priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Tatarani.” 



Asa sa-mi ajute Dumnezeu!”  

Dupa depunerea Juramantului, domnul Petrescu Marian semneaza Juramantul imprimat pe 

formular special, in doua exemplare, din care un exemplar al juramantului se pastreaza la dosarul 

sedintei, iar cel de- al doilea se inmaneaza domnului Petrescu, consilier local. 

     In continuare se trece la urmatorul punct inscris pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 

Organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local, judetul Dambovita, pe principalele 

domenii de activitate- Initiatori, reprezentanti, liderii de grup ai partidelor: PSD,PNL,PRO 

ROMANIA,PRM, sunt invitati sa faca propuneri pentru constituirea comisiilor, stabilirea 

numarului, denumirea si componenta comisiilor. 

Se fac propuneri: domnul Primar Patru Constantin ia cuvantul si puncteaza ca ar fi bine sa 

ramana in mare aceleasi 3 comisii compuse din  membri, consilierii vechi, alaturi de consilierii 

noi prin inloculirea celor care nu mai sunt consilieri locali. 

Se da citire propunerii sale. 

In afara celor propuse de domnul Primar, nu se mai fac altele. 

      Comisiile vor fi in numar de trei, astfel structurate: 

       Comisia nr.1: Comisia pentru program de dezvoltare economic-sociala, buget- 

finante,administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire, protectia 

mediului si turism, amenajarea teritoriului urbanism. 

      Comisia nr.2: Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si 

linistii publice si drepturile cetatenilor. 

      Comisia nr.3: Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, cultura, munca si protective 

civila, protectia copiilor, tineret, activitati sportive si de agrement. 

     Se stabileste componența comisiilor, conform propunerilor domnului primar: 

Comisia nr.1:  Ivascu Virginia- Presedinte, Bondoc Aurel-secretar, Anton Ion- membru, 

Stanescu Constantin-membru, Petrescu Marian-membru. 

Comisia nr.2: Dumitru Adrian George- Presedinte, Paraschiva Petre- secretar comisie, Atanase 

Vilica Mihail-membru, Rada Vasile- membru, Antofie Dumitru- membru. 

Comisia nr.3: Andrei Ramona- presedinte, Carstina Marian-secretar comisie, Lazar Elena- 

membru, Antofie Ion- membru si Radu George-membru. 

     Se supune la vot aceasta propunere. Se voteaza cu 15 voturi “pentru”. 

    Se trece la punctul urmator inscris pe ordinea de zi a sedintei: -Proiectct de hotarare privind 

alegerea Viceprimarului comunei Tatarani, judetul Dambovita. 

    Prin Proiectul de hotarare nr.8327/09.11.2020, domnul Primar Patru Constantin propune 

pentru a fi ales in aceasta functie, pe doamna Consilier local, Ivascu Virginia. 

Nu se mai fac alte propuneri pentru aceasta functie. 

Se ia o scurta pauza, astfel ca Proiectul de hotarare, initiat de domnul primar, sa fie analizat de 

catre Comisia juridica din cadrul Consiliului Local, Tatarani. 

     In continuare doamna Secretar general, Mihaila Mioara, inmaneaza domnilor consilieri locali 

Buletinul de Vot pentru alegerea Viceprimarului. 



    Se trece la vot, iar dupa exercitarea votului, doamna Secretar General trece la numararea 

voturilor. 

Rezultatul votului pentru alegerea Viceprimarului este urmatorul: 

“Candidat- IVASCU VIRGINIA: 

-pentru alegere= 12 voturi 

- abtineri         = 3 voturi. 

  Dupa numararea Votului, domnul Presedinte de sedinta declara ales Viceprimar al comunei 

Tatarani pe doamna IVASCU VIRGINIA, ca urmare a stabilirii rezultatului votului secret cu 12 

voturi “pentru” si 3 voturi “impotriva”. 

Domnul Primar o felicita pe doamna Ivascu Virginia pentru reusita, îi ureaza putere de munca, 

un mandate linistit iar impreuna sa reusim sa facem lucruri, activitati si multe lucruri beneficie 

pentru comuna, cat si pentru locuitorii comunei, spune dl. Primar. 

Domnul primar Patru Constantin, doreste sa puncteze anumite aspecte in ceea ce priveste 

desfasurarea sedintelor comisiilor de specialitate, care se vor desfasura exact cum prevede OUG. 

Nr.57/2019, cat si sedintele extraordinare si ordinare ale Consiliului Local, Tatarani. 

Sa fim operativi, sa ne respectam atributiile si indatoririle de Consilieri Locali, spune dl. Primar . 

Pentru participarea la sedintele Consiliului Local Tatarani, consilierii locali sunt remunerați cu 

10% din indemnizatia Primarului, numai daca participa la o sedinta de comisie si la sedinta 

extraordinara sau ordinara. 

    Doamna Secretar atrage atentia asupra acestor aspece, vor fi sedinte de comisie de specialitate 

si  sedinte ordinare sau extraordinare, iar  consilierii locali vor fi platiti in functie de numarul de 

sedinte la care participa. 

     Domnul Primar isi exprima parerea de rau referitor la faptul ca aceasta sedinta nu a fost 

intocmai cum se dorea, mai ales ca domnul Antofie Ion si domnul Paraschiva Petre au avut de 

comentat. 

     Domnul Paraschiva Petre a propus ca indemnizatia de consilier local sa nu o mai primeasca 

niciun consilier, sa ramana banii in bugetul local. 

   Doamna secretar general doreste sa lamureasca acest aspect si anume ca, acest lucru nu este 

posibil deoarece indemnizatia este personala. 

     Doamna secretar general inmaneaza domnilor consilieri Certificatele doveditoare ale alegerii 

in functia de Consilier local, eliberate de doamna Stan Alice- presedinte de Circumscriptie nr.76, 

Tatarani. 

 

 

 

Presedinte de ședință                                                    Secretar general comună 

     Anton Ion                                                                        Mihăilă Mioara 


