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Comisiei de sDecialitate nr. 5
cetătenilor a C

Iniţiator: Căă1in Constantin Hurdub Primarul municipiului Tecuci, j udeţul Galaţi;
Număr de îrregistrare şi data depun i proiectului de hotărâre: nr./&3_/ L.04.2017;
Consiliul local al municipiuui Tecu judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa extraordinar ă în datU
de
Având în vdere:
- expunera de motive a ini ţiatorul
- ra ortul de s ecialitate întocmit
nr.
O.
- raportul de avizare întocmit de c
- cererea î1registrat ă sub nr.
- preveder1e art.54 alin.(1) şi (2
locala, republicată n 2007;
- prevederile art.16 alin.1 privind
local almunicipiului Tecuci, aprobat prin H
In baza art.45 alin. 1 şi art. 1 1 5 ali
publica locala, republicat ă în 2007.

nregistrată ub nr. __Èn
e Compartinent Resursee, SSM înregistrat

SUI)

isia de specialitate nr. 5;
a domnului Martin Cristinel Mihai;
din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publica
gu1amentu1 de organizare şi funcţionare a Consiliului
L nr. 43/25.09.2008;
1 lit ,,bdin Legea nr.215/2001 privind adrninistra ţiU

H( T Ă R ĂŞ TE:
Art.1 Se aprobă modificarea con
publică locală, juridic, apărarea ordnii publ
înlocuirea domnului consilier Marti Cristir
Art.2 Prezeîta hot ărâre va fi adus ă 1
Art.3 Prezeta hot ărâre va fi comui
Tecuci.

onenţei Comisiei de specialitate nr.5 Adiuinistra ţi
ce, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţenilor prin
1 Mihai cu dornnul consilier Hulea Mitică.
îndeplinire prn grija Primarului municipiului Tecuci.
icată celor intresaţi prin grija secretarului municipiulu

A,
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Fotaeica

ROMÂNIA 1
JUDţE ŢUL GALAŢI
MUNIţ CIPIUL TECUCI
PRIMAR
Nr.

Privind:

modificarea compdnentei Comisiei de
)ecialitate
nr.
Administratia public ă locală9 juidic. aDărarea ordi
)ublice. resDectare!
turilor si libertătilor
a Consiliului local Tecuci
Prin H.C.L. nr 75/ 3103.201 a fost va1dat mandatul de consilier local a
/
domnului Hulea IMiticâ.
Urmare a cererii nr /3 /,///. 04. Q/ domu1 Martin Cristinel Mihai care face
parte din Comiia de specialitate nr, 1 si Comisa de specialitate nr. 5 îi exprim
opţiunea ca s ă i ămână în Comisiei de specia1itte nr. 1 unde ocup ă si funcţia de
secretar a acesteja.
Prin H.C.L. nr.6/25.06.2016 la nivelul Consiliului local Tecuci s-au organiza
cinci comisii de pecia1itate.
Numărul ilocurilor care revin fiecărui grup de consilieri sau consilierilor
independenţi în 1 fiecare comisie de pecialitate se stabi1ete în func ţie de ponderea
acestora în cadrul consiliului.
Nominalizarea membrilor fiec ei comisii se face de fiecare grup de consilieri,
iar a consilierilo ţ independenţi de cătr Consiliul Iiocal, avându-se în vedere de regul ă,
opţiunea acestdra, preg ătirea prof sională si domeniul în care îi d.esfoar
activitatea.
In funcţie de numărul membril r consiliului, un consilier poate face parte dii 1
3 comisii, dintre care una este de bazâ. Indemniza ţia de sedintâ se va achita numai
pentru activitateq desf ă urată î comis ia de bază.
Intrucât componen ţa comisie de , specia1itate s-a modificat, urmeaz ă ca prin
hotărâre a Cons1iu1ui local, aceasta, s ă1 fie com1etat ă cu domnul consilier a c ărol
mandat a fost vaidate.
Având în edere cele de mai siis supun sprb dezbatere şi aprobare proiectul d:
hotărâre în formi. propus ă.
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Cătălin onstantin Hurdubae
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)E SPECIALITATE

Privind: f modifica
Administratia publică
dreDtu

Comisiei de specia1itat
idic, apărarea ordinii public
a Consiliului local Tecuci

Potrivit art. art.54 alin.(1) din
locala, repub1ictă în 2007, coroboi
organizare şi fincţionare a Consilii
H.CL. nr. 43/2509.2008, ,,după con
specialitate pe piincipa1e1e domenii d
Numărul locurilor care revir
independenţi în fiecare comisie de
acestora în cadrul consiliului.
Nomina1iarea membrilor fiec
iar a consilierilQr independen ţi de
regulă, opţiuneaf acestora, preg ătirea
activitatea.
In funcţie de numărul membril
3 comisii, dintre care una este de b
pentru activitatea desf ă urată î comi
Urmare aprevederi1or art.54 a
publica locala, iepub1icat ă în 2007,
consilierii localii
Având în vedere cele expuse
îndeplineşte condiţii1e de oportunitat
dezbatere şi aprcbare Consiliului loca

.egea nr.2 1 /200 1 privind administra ţia public
.te cu art.6 alin.1 privind Regulamentul de
ui local al municipiului Tecuci, aprobat ptin
ituire consiiu1 local î şi organizează comisii dc
activitate.
fiecărui giup de consilieri sau consilierilor
)ecialitate se stabi1ete în finc ţie de ponderea

I

ă r. S

comisii se face de fiecare grup de consilieri.
re Consiliul Local , avându-se în vedere dc
ofesională; si domeniul în care îi desfă oară
r consi1iu1ui un consilier poate face parte din 1
ă. Indemniaţia de sedintâ se va achita numai
[a de bază.
n. din Lega nr.215/2001 privind administra ţia
ot fi membrii ai comisiei de specialitate numai
mai sus, cnsiderăm că proiectul de hot ărâre
i legalitate, fapt pentru care îl supunem spre
Tecuci.

Consilier,
unteanu Aura Felicia

/299

CERERE DEMI Ş IE DIN COlSlA D E SPECIAL(TATE NR. 5 a CONSILIULUI
LOCI LTECUCI
7
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ătre,
Consiliui Local Tecuci

Subsemr1atul Martin Cristi el Mihai, consilier local în cadrul
Consiliului Local Tecuci, prin prezécnta v ă aduc la cuno ştinţă că fac parte
atât din Comisia de specialitate nr 1 având func ţia de secretar, cât ş i din
Comisia de spcialitate nr. 5 avân func ţia demembru.
Având îni vedere că la data prezentei Consiliui Local Tecuci este
format din 19 consilieri locali în f ncţie

si că fiecare consilier local face

parte din comisii de specialitate clolicit demisia subsemnatului doar din
Comisia de spcialitate nr. 5,

l îmi exprim ă opţiunea ca s ă ră mân în

astiocup i funcţia de secretar a acesteia.
Comisiei de spcialitate nr. 1 und
Cu stim ă ,

Data,

/a4 2

