
    
 
 
     R O M Â N I A 

 JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

 COMUNA TĂTĂRANI 

  CONSILIUL LOCAL  

 

 

H  O T Ă  R  Â  R  E  
Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

al Consiliului local al comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa 

 

 

 

 Consiliul local al comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa convocat în ședință ordinară 

convocată în data de 20.05.2019; 

  Având în vedere: 

          - Proiectul de hotărare inițiat de Primarul comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa, înregistrat la 

nr.21/16.04.2021 ; 

          - Referatul de aprobare  nr.3704/16.04.2021 întocmit de Primarul comunei Tătărani, judeţul 

Dâmboviţa ; 

          - Ordinul nr.25/2021 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației pentru 

aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului 

orientativ al regulamentului de organizate și funcționare a consiliului local ; 

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

constituit a Consiliului local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 

         - Prevederile Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în 

exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediu de afaceri, prevenirea și sanționarea 

corupției, cu modificările și completările ulterioare;  

        - Raportul de specialitate nr.3706/16.04..2021 întocmit de secretarul general al comunei Tătărani, 

judeţul Dâmboviţa; 

       - Raportul de avizare  al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tătărani, judeţul 

Dâmboviţa ; 

          În temeiul art.129 alin.3) lit.”a”, alin.14) art.139 alin.1),alin.3) lit.”:i” art.140 alin.1), art.196 

alin.1) lit.a) și 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 Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Consiliului Local al 

comunei Tătărani, județul Dâmbovița, conform Ordinului nr.25/2021, regulament prevăzut în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. La data la care prezentul regulament devine obligatoriu și produce efecte, se 

abrogă Hotărârea Consiliului local al comunei Tătărani nr. 30/2019 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local Tătărani, cât și Hotărârea 

Consiliului local al comunei Tătărani nr. 18/2020. 

 

 

 

 

 

    Art.3.- Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul general al comunei Instituţiei 

Prefectului- Judeţul Dâmboviţa, primarului comunei şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin 



afişare în format electronic pe pagina de internet www.comunatatarani.ro –MONITORUL 

OFICIAL LOCAL, subeticheta  ”Hotărârile autorității deliberative”. 

 

 

 

  
TĂTĂRANI                                                                       PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ 

Nr.24                                                                                  DUMITRU ADRIAN-GEORGE    

Data20-.05.2021 

 

  

   

                             Contrasemnează pentru legalitate, 

                              SECRETAR  GENERAL COMUNĂ 

                                     MIHĂILĂ MIOARA 

 

 

 

 

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:  

 

 

 
PROCEDURĂ OBLIGATORIE ULTERIOARĂ ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL  TĂTĂRANI Nr. 

...…/............2021 

Nr. 

crt. 
Operațiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 

Semnătura 

persoanei 

responsabile să 

efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 
Adoptarea hotărârii s-a facut cu majoritate 

 □ simplă  □ absolută  □ calificată 
.../.../...........2021   

2 Comunicarea către primar .../.../............2021   

3 Comunicarea către prefectul județului .../.../............2021   

4 Aducerea la cunoștință publică .../.../............2021   

5 
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual 
.../.../...........2021   

6 
Hotărârea devine obligatoriesau produce efecte juridice, 

dupa caz 
.../.../...........2021   
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   R O M ÂN I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

 COMUNA TĂTĂRANI 

      P R I M A R  

 

 

 

 

PROIECT    DE   HOTĂRÂRE  Nr.21/16.04.2021 

Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

al Consiliului local al comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa 

 

 

 

    Primarul comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa: 

    Având în vedere: 

           - Ordinul nr.25/2021 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației pentru 

aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului 

orientativ al regulamentului de organizate și funcționare a consiliului local ; 

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

constituit a Consiliului local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 

         - Prevederile Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în 

exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediu de afaceri, prevenirea și sanționarea 

corupției, cu modificările și completările ulterioare;  

         -  Prevederile art.129 alin.3) lit.”a”, alin.14) 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 Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei 

Tătărani, județul Dâmbovița, conform Ordinului nr.25/2021, regulament prevăzut în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. La data la care prezentul regulament devine obligatoriu și produce efecte, se abrogă 

Hotărârea Consiliului local al comunei Tătărani nr. 30/2019 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliului local Tătărani, cât și Hotărârea Consiliului local al comunei 

Tătărani nr. 18/2020. 

 

 

          Art.3.- Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul general al comunei Instituţiei 

Prefectului- Judeţul Dâmboviţa, primarului comunei şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare în 

format electronic pe pagina de internet www.comunatatarani.ro –MONITORUL OFICIAL LOCAL, 

subeticheta  ”Hotărârile autorității deliberative”. 
  

           

                                                                                       INIŢIATOR, 

                                                                                           PRIMAR COMUNĂ 

                                                                                                     PĂTRU CONSTANTIN 

         Avizat pentru legalitate, 

 SECRETAR  GENERAL COMUNĂ 

       MIHĂILĂ  MIOARA 
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     R O M AÂ N I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

 COMUNA TĂTĂRANI 

        P R I M A R  

   Nr.3704/16.04.2021 

 

 

 

                                                REFERAT  DE  APROBARE  
al Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

al Consiliului local al comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa 

 

 

  Primarul comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa, având în vedere: 
          - Proiectul de hotărare inițiat de Primarul comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa, înregistrat la 

nr.21/16.04.2021 ; 

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

constituit a Consiliului local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 

         - Prevederile Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în 

exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediu de afaceri, prevenirea și sanționarea 

corupției, cu modificările și completările ulterioare; 

          - Prevederile art.129 alin.3) lit.”a”, alin.14) art.139 alin.1),alin.3) lit.”:i” din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

           Ținând cont de prevederile Ordinului nr.25/2021 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 

administrației pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, 

precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizate și funcționare a consiliului local ; 
 

             Propun Consiliului local Tătărani, judeţul Dâmboviţa adoptarea unei noi hotărârii 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei 

Tatarani, conform Ordinului nr.25/2021, regulament prevăzut în anexa care face parte 

integrantă  la proiectul de hotărâre. 

 

             

 

 

 

   

                                                              P R I M A R  

                   

                                                              PĂTRU CONSTANTIN 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
         R O M Â N I A 

 JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

 COMUNA TĂTĂRANI 

  SECRETAR  GENERAL COMUNĂ 

    Nr.3706/16.04.2021 

 

 

 

 

RAPORT  DE  SPECAILITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

al Consiliului local al comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa 

 

   

             Secretarul general al comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa, 

  Având în vedere: 

          - Proiectul de hotărare inițiat de Primarul comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa, înregistrat la 

nr.21/16.04.2021 ; 

          - Referatul de aprobare  nr.3703/16.04.2021 întocmit de Primarul comunei Tătărani, judeţul 

Dâmboviţa ;    

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

constituit a Consiliului local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 

         - Prevederile Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în 

exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediu de afaceri, prevenirea și sanționarea 

corupției, cu modificările și completările ulterioare;  

        -   Prevederile art.129 alin.3) lit.”a”, alin.14) art.139 alin.1),alin.3) lit.”:i” art.140 alin.1), art.196 

alin.1) lit.a) și art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

   

        Ținând cont de prevederile  Ordinului nr.25/2021 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 

administrației pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, 

precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizate și funcționare a consiliului local, se 

impune adoptarea  unei noi  hotărârei  de către Consiliul local Tătărani, județul Dâmbovița, conform 

proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Tătărani. 

 

 

 

 

                                       

                                       SECRETAR   GENERAL COMUNĂ 

                                                    MIHĂILĂ   MIOARA 

 

 

 

 
 

 






































































































