ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA TĂTĂRĂNI
Consiliul local

PROCES – VERBAL
Încheiat astǎzi, 03 NOIEMBRIE 2021, în şedinţã extraordinarã a
Consiliului local al comunei Tǎtǎrǎni, judeţul Vaslui

Convocarea Consiliului local Tǎtǎrǎni în şedinţa extraordinarã s-a fãcut
prin Dispoziţia nr. 238 din 03 noiembrie 2021 emisã de Primarul Comunei
Tǎtǎrǎni, în conformitate cu prevederile art. 155 alin (1), art. 133 alin. (2) litera
a), art. 134 alin. (1) lit. a) şi alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Şedinţa este deschisã de cãtre domnul Lãzan Liviu, cel mai în vârstă
dintre consilieri, care dã cuvântul doamnei secretar general al comunei Ivanovici
Valentina.
Doamna Ivanovici Valentina constatã cã la şedinţã domnii consilieri sunt
prezenţi în numãr de 8 din cei 11 consilieri cậţi compun Consiliul local, lipsind
domnul Luca Petricã, domnul Dascãlu Cãtãlin şi domnul Huşanu Costel. În
conformitate cu art. 137 alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
cu modificările şi completãrile ulterioare, şedinţa este legal constituitã.
De asemnea, la şedinţǎ mai participǎ domnul prof. Ion Gentimir,
primarul comunei, doamna Ivanovici Valentina, secretar general al comunei şi
domnul Cehan Mihai, consilier personal al primarului.
Mai departe, doamna Ivanovici Valentina prezintã Procesul verbal al
şedinţei anterioare din data de 21.10.2021, şedinţa ordinarã a Consiliului local şi
îl supune spre analizã şi aprobare domnilor consilieri. Domnii consilieri nu ridicã
obiecţiuni cu privire la conţinutul procesului verbal al şedinţei anterioare şi îl
aprobã în forma prezentatã, prin vot deschis, în unanimitatea celor prezenţi.
Întrucât domnul Luca Petricã, preşedinte de şedinţã lipseşte, conform Art.
123 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se impune a se alege un
preşedinte de şedinţã pentru aceastã şedinţã din data de 03.11.2021.
Domnul Lãzan Liviu roagă pe domnul prof. Ion Gentimir, primarul
comunei, ca în conformitate cu dispozițiile art. 135 alin. (7) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi
completãrile ulterioare care prevede că: „Ordinea de zi a ședințelor se aprobă cu
majoritate simplă la propunerea celui care ... a cerut întrunirea Consiliului”, să
supună spre aprobare proiectul ordinii de zi. Domnul prof. Ion Gentimir –
primarul comunei, menționează că ordinea de zi este urmãtoarea:
1.
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţã a
Consiliului local al comunei Tătărăni, judeţul Vaslui.
Iniţiator: Dl. Prof. Ion Gentimir, primar al comunei Tãtãrãni, judeţul
Vaslui.
1

2. Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al
Consiliului local al Comunei Tãtãrãni în Comisia de evaluare a probei de
interviu a concursului pentru ocuparea funcţiei de director la Școala Gimnazialã
nr. 1 Tãtãrãni, jud. Vaslui.
Iniţiator: Dl. Prof. Ion Gentimir, primar al comunei Tãtãrãni, judeţul
Vaslui.
Se supune votului ordinea de zi fiind aprobatã cu un numãr de 8 voturi
exprimate deschis.
Se trece la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi şi se dã cuvântul domnului
primar Prof. Ion Gentimir pentru a prezenta Referatul de aprobare, dupã care
doamna Ivanovici Valentina prezintã Raportul de specialitate. Apoi, sunt
prezentate avizele comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Lãzan Liviu, preşedinte al şedinţei, dã citire Proiectului
de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţã a Consiliului local al
comunei Tătărăni, judeţul Vaslui, după care se trece la propuneri pentru
alegerea unui nou președinte de ședință pentru şedinţa extraordinarã din data de
03.11.2021.
Ia cuvântul domnul consilier Dudeanu Ionel care propune ca preşedinte al
şedinţei de astãzi sã fie domnul Lãzan Liviu.
Domnul consilier Lãzan Liviu îl propune ca preşedinte al şedinţei de astãzi
pe domnul consilier Dudeanu Ionel.
Se supun votului cele douã propuneri în urma căruia domnul Lãzan Liviu
obține un număr de 5 voturi, iar domnul Dudeanu Ionel obține un număr de 3
voturi.
Neamifiind discuţii, domnul Lãzan Liviu supune votului primul punct de
pe ordinea de zi, pe articole, astfel:
Se supune votului art. 1 care este aprobat cu 8 voturi ,,pentru”.
Se supune votului art. 2 care este aprobat cu 8 voturi ,,pentru”.
Se supune votului proiectul de hotãrâre de la punctul numãrul 1 din
ordinea de zi care este aprobat cu 8 voturi ,,pentru”.
Se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi şi se dã cuvântul domnului
primar Prof. Ion Gentimir pentru a prezenta Referatul de aprobare, dupã care
doamna Ivanovici Valentina prezintã Raportul de specialitate. Apoi, sunt
prezentate avizele comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Lãzan Liviu, preşedinte al acestei şedinţe, dã citire
Proiectului de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului
local al Comunei Tãtãrãni în Comisia de evaluare a probei de interviu a
concursului pentru ocuparea funcţiei de director la Școala Gimnazialã nr. 1
Tãtãrãni, jud. Vaslui, dupã care se trece la discuţii.
Ia cuvântul domnul consilier Lãzan Liviu care o propune pe doamna
consilier Idriceanu Iuliana Mariana.
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Domnul consilier Munteanu Adrian îl propune pe domnul consilier Lãzan
Liviu.
Se supun votului cele douã propuneri în urma căruia doamna Idriceanu
Iuliana Mariana obține un număr de 6 voturi, iar domnul Lãzan Liviu obține un
număr de 2 voturi.
Nefiind alte discuţii, domnul Lãzan Liviu supune votului punctul nr. 2 de
pe ordinea de zi, pe articole, astfel:
Se supune votului art. 1 care este aprobat cu 8 voturi ,,pentru”.
Se supune votului art. 2 care este aprobat cu 8 voturi ,,pentru”.
Se supune votului art. 3 care este aprobat cu 8 voturi ,,pentru”.
Se supune votului art. 4 care este aprobat cu 8 voturi ,,pentru”.
Se supune votului proiectul de hotãrâre de la punctul numãrul 2 din
ordinea de zi care este aprobat cu 8 voturi ,,pentru”.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE,
Consilier
Lãzan Liviu
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Ivanovici Valentina
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