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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 alegerea președintelui de ședință 

 
 

           Consiliul Local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița, întrunit în ședință  ordinară 

în data de 25.02.2021, 

          Având în vedere: 

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

constituit a Consiliului local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 

        - Prevederile art.123 alin.(1) și alin.4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

         În temeiul art.129 alin.2) lit.”a”, alin.3) lit.”b”, 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 alege președinte de ședință domnul  consilier  Bondoc Aurel- Nicolae  care 

va conduce lucrările ședințelor Consiliului Local Tătărani,  pentru o perioadă de  trei luni.    

                  (1)- Domnul Bondoc Aurel- Nicolae va exercita atribuțiile prevăzute de art.123 alin.4) 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare;         

            Art.2- Prezenta hotărâre se comunică prin grija Secretarului general al comunei Tătărani 

Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, 

Primarului comunei Tătărani, domnului Bondoc Aurel- Nicolae și se aduce la cunoștință publică 

prin afișare la sediul primăriei/consiliului local al comunei Tătărani, precum și pe site-ul 

primăriei Tătărani. 

 

 

TĂTĂRANI                                                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

Nr………                                                                       BONDOC AUREL- NICOLAE 

Data –25.02.2021          

           

 

                                         CONTRASEMNEAZĂ  

                                   SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

                                          MIOARA MIHĂILĂ  

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „abținere”. 

Nr. consilieri în funcție: 15   

Nr. consilieri prezenți:   15 

Nr. consilieri absenți:     - 
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             R O M Â N I A 

      JUDEȚUL DÂMBOVIȚA                                                   

       COMUNA   TĂTĂRANI  

              P R I M A R 

         

 

 P R O I C T   DE   H O T Ă R Â R E 

    privind alegerea președintelui de ședință 

 
 

           Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița,          

          Având în vedere: 

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

constituit a Consiliului local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 

        - Prevederile art.123 alin.(1) și alin.4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

         În temeiul art.129 alin.2) lit.”a”, alin.3) lit.”b”,art.136 alin.1), 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 alege președinte de ședintă domnul  consilier Bondoc Aurel- Nicolae care va 

conduce lucrările ședințelor Consiliului Local Tătărani,  pentru o perioadă de  trei luni.    

                  (1)-Domnul Bondoc Aurel- Nicolae va exercita atribuțiile prevăzute de art.123 

alin.4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare;         

            Art.2- Prezenta hotărâre se comunică prin grija  Secretarului  general al comunei 

Tătărani Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de 

legalitate, Primarului comunei Tătărani, domnului Bondoc Aurel- Nicolae și se aduce la 

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

și pe site-ul primăriei Tătărani. 

 

 

 

 

TATARANI                                                                           I N I Ț I A T O R , 

                                                                                                     P R I M A R 

                                                                                              PĂTRU CONSTANTIN 

 

 

 

 

                                         Avizează pentru leglitate, 

                                   SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

                                              Mioara Mihăilă  
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      R O M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

          PRIMAR 

Nr.877/03.02.2021 

 

 

                                          REFERANT   DE A PROBARE 
                                    privind  alegerea  Președintelui de ședință 
 

              

 

 

        Având în vedere: 

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

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

     - Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita; 

       - Prevederile art.123 alin.(1) si alin.4) din Ordonanta de Urgenta Nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;; 

         In temeiul art.136 alin.1)  art.139 alin.(1) din Ordonanta de Urgenta Nr.57/2019 privind 

Codul  administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

         Propun spre aprobare Consiliului local Tătărani proiectul de hotărâre  

privind  alegerea în funcția de  președinte de ședință, alegerea acestuia să fie 

pentru  o  perioadă  de  trei   luni  . 
 

          

 

 

 

 

 

 

                                                                    PRIMAR 

                                                           PĂTRU CONSTANTIN 
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     R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

CONSILIUL  LOCAL 

 

  

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 

 

 

R A P O R T   D E  A V I Z A R E 
                   Al Proiectului de hotărâre privind  alegerea  Președintelui de ședință 
 

 
 

 

 

         COMISIA - 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 s-a întrunit în ședință astăzi.............02.2021 în vederea 

analizei  materialelor existente la dosarul de ședința și  a, 
 

-   Proiectului de hotărâre privind  alegerea  Președintelui de ședință 
 

 

       Având în vedere prevederile art.136 alin.6) , alin.7) si alin.8), din OUG 

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

ulterioare și documentele ce însoțesc Proiectul de hotărâre, Comisia de 

specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

 

 Observații: 

- 

 

 

            REȘEDINTE  COMISIE,                       SECRETAR  COMISIE,                                                   

            IVAȘCU  VIRGINIA                          BONDOC  AUREL  NICOLAE 
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     R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

COMISIA  Nr.2: Comisia pentru administrație publică locală, juridică, 

apararea ordinii și liniștii publice  și a drepturilor și libertăților cetățenilor 

 
 

                                 R A P O R T   D E  A V I Z A R E 
                         Al Proiectului de hotărâre privind  alegerea  Președintelui de ședință 

 
 

          COMISIA : Comisia pentru administrație publică locală, juridică, 

apararea ordinii și liniștii publice  și a drepturilor și libertăților cetățenilor s-

a intrunit  astazi  ......02.2021 în vederea analizei  materialelor existente la 

dosarul de ședință și  a , 
 

-   Proiectului de hotărâre privind  alegerea  Președintelui de ședință. 
 

 

 

        Având în vedere prevederile art.136 alin.6) , alin.7) si alin.8), din OUG 

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

ulterioare și documentele ce însoțesc Proiectul de hotărâre, Comisia de 

specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

 

 Observatii: 

 -      

 

 

 

        PREȘEDINTE  COMISIE,                       SECRETAR  COMISIE, 

     DUMITRU ADRIAN- GEORGE               PARASCHIVA  PETRE 
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       R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

CONSILIUL  LOCAL 

 

COMISIA Nr.3 : Comisia pentru învățământ, sănătate și familie , cultură, 

muncă și protecție socială, protecțiea copiilor, activități sportive pentru 

tineret și de agrement 

 

 
 

                                 R A P O R T   D E  A V I Z A R E 
                       Al Proiectului de hotărâre privind  alegerea  Președintelui de ședință 

 
 

        COMISIA :   Comisia pentru învățământ, sănătate și familie , cultură, 

muncă și protecție socială, protecțiea copiilor, activități sportive pentru 

tineret și de agrement  s-a intrunit  astăzi........02.2021 în vederea analizei  

materialelor existente la dosarul de ședință și  a , 

 
-   Proiectului de hotărâre privind  alegerea  Președintelui de ședință. 

 
 

        Având în vedere prevederile art.136 alin.6) , alin.7) si alin.8), din OUG 

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

ulterioare și documentele ce însoțesc Proiectul de hotărâre, Comisia de 

specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

 

 

 

 Observatii:    

-   

   

 

 

      PREȘEDINTE  COMISIE,                                 SECRETAR  COMISIE, 

 ANDREI RAMONA-MIHAELA                             CÎRSTINA  MARIAN 

 


