ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOT Ă RÂREA Nr.2 22
DitiL.09 .2017

Privind : conipletarea Coniisiei de specialitate nr.1 Studii., pronoze
econoinice-sociale., buet finante, administrarea domeniului public si privat al
Municipiului a Consiliului Iocal Tecuci.
IniţiatorCătălia Constantin Hurdubae,, Pzimazul inunicipiului Tecuci, judeţul Galaţi;
uznăr de îtiregistiaie şi data depunetii piioiectului de hotărâre: nrO_J2O9.2O1 7;
Consiliul local a1 niunicipiului Tecuci,, jude ţul Galaţi, întnit în şedinţa ordinară în data
de 29.092017;
Având în vedere:
- expunerea de inotive a iniţiatoiului, înregistiată sub n7cI
- ciportul de, specialitate întocznit de Serviciul juridic, contencios, calitate, arhiv ă
înregistrat sub nr5icP2/ 2
- rapoitul de avizare întocniit de coinisia de specialitate nr. 5;
- H.C.L. nrJi 29.09.2017 priviad validarea inandatului de consilier a idomnei Lovin
Valeria-Oliznpia,
- prevederile art.54 alin.(1) şi (2) din Legea nr21512001 privind adniinistraţia publica
locala, republicată în 2007, cu modiflcările şi coinpletările ulterioare;
- prevederile atil6 alin.1 prtvind Regulainentul de organizare şi funcţionare a
Consiliului local al inunicipiului Tecuci,, aprobat pnn HCL nr. 43125.092008;
ln baza azt.45 alin.1 şi art.115 aIinl Iit bdin Legea ari15/2001 ptivind administiaţia
publica Iocala, republicati în 2007, cu modilicărilc şi coniplctărilc ulteiioatie..

LIOT Ă R ĂŞ TE:

Art.1 Se aprobă completarea Comisiei de specialitate nr.1 cu doamna
consilier Lovin Valeria-Olimpia;
Art.2 Prezenta hot ărâre va fi adusă la îndeplinire prin grija Primarului
municipiului Tecuci.
Art.3 Prezenta hotărâre va fI cotnunicat ă celor interesaţi prin grija
secretarului inunicipiului Tectici..
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CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Fotactw Valerica

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
N
ţ in ..25 .09.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind: conipletarea Coinisiei de specialitate nr.i Studii, pronoze
econoinice-sociale, buet futaiite adininistrarea doineniului public si privat al
Municipiului a Consiliului local Tecuci
Prin H.C..L.. nr. 6125.062016 la nivelul Consiliului local Tecuci s-au
organizat cinci coinisii de specialitate.
Urinare a OrdinUlUi Prefectului nr.. 218/30.082017 pnvind constatarea
încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a inandatului de consilier
local al doinnului Coinan Florin, consilier Iocal în cadrul Consiliului Local al
Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi prin care conform art. 2 Se declară vacant
locul de consilier local din cadrul Consiliului Local al municipiului Tecuci, iar
prin H.CL.. nr. / 29092017 a fost validat inandatul de consilier local a doamnei
Lovin Valeria- Olimpia..
Numărul locurilor care revin liec ărui grup de consilieri sau consilierilor
independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabile şte în funcţie de ponderea
acestora în cadrul consiliului.
Noniinalizarea inenibrilor liecărei comisii se face de liecare grup de
consilieri, iar a consilierilor independenţi de către Consi1iU1 Local, avându-se în
vedere de regulă, opţiunea acestora, pregătirea profesională şi domeniul în care îi
desfăşoară activitatea.
In fiincţie de numărul inetnbrilor consiliului, un consilier poate faceparte din
1-3 comisii, dintre care una este de baz ă.. Indemnizaţia de sedintâ se va achita
numai pentru activitatea desfăşurată în comisia de ba..ză.
Intrucât componenţa comisie de specialitate s-a modificat, urmea..z ă ca prin
hotărâre a Consiliului local, aceasta să fie completată cu domnul consilier a c ărui
mandat a fost validat.
Având în vedere cele de mai sus supun spre dezbatere şi aprobare proiectul
de hotărâre în forina propusă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
Serviciul juridic, contencios, calitate, arhiv ă
Nr1iIa2.09.201 7

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind : coinplet2rea Coniisiei de specialit2te nr.1 Studii, pronoze
econoinice-sociale, buet finante., adtninîstrarea doineniului public si privat al
Municipiului a Consiliului local Tecuci.
Unnare a Ordinului Ptefectului nr. 218130.08.2017 privind constatarea
încetăni de drept, înainte de expirarea duratei normale, a manclatului cle consilier
local al domnului Cotnan Florin, consilier Iocal în cadrul Consiliului Local aI
Municipiului Tecuci, judeiul Galaţi prin care conform art. 2 Se declară vacant
locul de consilier local din caclrul Consiliului Local a1 municipiului Tecuci, iar
prin HC.L.. nr._ / 29.092017 a fost validat inandatul de consilier local a doamnei
Lovin Valeria- Olimpia.
Poirivit art. art.54 alin.(1) diia Legea ir.215/2001 privind adininistraţia
publica locala, republicată în 2007, coroborate cu art.16 alin.1 privind
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiu1ui
Tecuci, aprobat prin H.CL. nr. 43125.092008, după constituire consiliul local î şi
organizează cotnisii de specialitate pe principalele doinenii de activitate.
Nutnărul locurilor cate ievin fiecăaii grup de consilieii sau consilierilor
independenţi în fiecare coniisie de specialitate se stabileşte în funcţie de ponderea
acestora în cadrul consiliului..
Notninalizarea meinbrilor flec ărei comisii se face de fiecare grup de
consilieri, iar a consilierilor independenţi de către Consiliu1 Local, avndu-se în
vedere de regulă, opţiunea acestora, pregătirea profesională şi domeniul în care îi
desfăsoară activitatea.
In funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din
1-3 comisii, dintre care una este de baz ă.. Indetnnizaţia de sedintâ se va achita
numai pentru activitatea desf ăşurată în cotnisia de bază..
Urtnare a prevederilor art.54 alin2 din Legea nr.215/2001 piivind
• adtninistraţia publica locala, republicată în 2007, pot fi membrii ai comisiei de
specialitate nuinai consilieiii locali.
Avnd în vedere cele expuse mai sus, considerăin că proiectul de hotărâre
îndeplineşte condiţiile de oportunitate si legalitate, fapt pentru care îl supunem spre
dezbatere şi aprobare Consiliului local Tecuci.
Consilier juridic,
Groza Iulieta

