
ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREA Nr. 
Din 	. 10 . 2018 

Privind : completarea Comisiei de specialitate nr. 4 "Servicii publice, 
comert" si a Comisiei de specialitate nr. 5 "Administratia publică  locală, juridic, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libert ătilor cetătenilor"ale 
Consiliului local Tecuci.  

Iniţiator:Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului de hot ărke: nr. 85777/ 24.10.2018; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, intrunit In şedinţa ordinară  1n data 

de 31.10.2018; 
Având 1n vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, inregistrat ă  sub nr.857781 24.10.2018; 
- raportul de specialitate Intocmit de Serviciul juridic, contencios, calitate, arhiv ă  

inregistrat sub nr.85779/24.10.2018; 
- raportul de avizare Intocmit de comisia de specialitate nr. 5; 
- H.C.L. 	.10.2018 privind validarea mandatului de consilier a domnului Dosca ş  

Constantin; 
- H.C.L. nr.44 	.10.2018 privind validarea mandatului de consilier a domnului Leonte 

Ionel; 
- prevederile art.54 alin.(1) şi (2) din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publica 

locala, republicată  in 2007, cu modific ările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.45 alin.1 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului local al municipiului Tecuci, aprobat prin HCL nr. 21/30.01.2018; 
in baza art.45 alin.1 ş i art.115 alin.1 lit „b"din Legea nr.215/2001 privind administra ţia 

publica locala, republicat ă  in 2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

HOT Ă R Ă STE: 

Art.1 Se aprobă  completarea Comisiei de specialitate nr.4 cu domnul 
consilier Doscaş  Constantin; 

Art.2 Se aprobă  completarea Comisiei de specialitate nr.5 cu domnul 
consilier Leonte Ionel. 

Art.2 Prezenta hot ărăre va fi adus ă  la indeplinire prin grija Primarului 
municipiului Tecuci. 

Art.3 Prezenta hot ărăre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija 
secretarului municipiului Tecuci. 

PRESEDINTE DE SEDINTĂ, 

CONTRASEMNEAZĂ , 
SECRETAR, 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 85778 din 24. 10 .2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: completarea Comisiei de specialitate nr. 4 "Servicii publice, 
comerţ" si a Comisiei de specialitate nr. 5 "Administratia publică  locală, juridic, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertătilor cetătenilor"ale 
Consiliului local Tecuci.  

Urmare a HCL nr./4/€3L.10.2018 privind constatarea incet ării de drept 
inainte de termen a mandatului de consilier local al dlui. F ărcăşanu Grigore, iar 
prin HCL nr..k5-73/  .10.2018 a fost validat mandatul de consilier a domnului 
Doscaş  Constantin. 

Urmare a Ordinului Prefectului nr. 35/12.02.2018 privind constatarea 
incetării de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier 
local al domnului Hulea Mitic ă, consilier local 1n cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi prin care conform art. 2 " Se declar ă  vacant 
locul de consilier local din cadrul Consiliului Local al municipiului Tecuci", iar 
prin H.C.L. nr 2 i3/.10.2018 a fost validat mandatul de consilier local a domnului 
Leonte Ionel. 

Prin H.C.L. nr. 6/25.06.2016 la nivelul Consiliului local Tecuci s-au 
organizat cinci comisii de specialitate. 

Numărul locurilor care revin fiec ărui grup de consilieri sau consilierilor 
independenţi 1n fiecare comisie de specialitate se stabile şte 1n funcţie de ponderea 
acestora in cadrul consiliului. 

Nominalizarea membrilor fiec ărei comisii se face de fiecare grup de 
consilieri, iar a consilierilor independen ţi de către Consiliul Local, avându-se 1n 
vedere de regulă, opţiunea acestora, preg ătirea profesională  i domeniul in care işi 
desfăşoară  activitatea. 

in funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 
1-3 comisii, dintre care una este de baz ă. Indemnizaţia de şedinţă  se va achita 
numai pentru activitatea desfăşurată  in comisia de ba7ă . 

intrucât componen ţa comisiilor de specialitate s-a modificat, urmea7 ă  ca prin 
hotărâre a Consiliului local, acestea s ă  fie completate cu domnii consilieri ai căror 
mandate au fost validate. 

Având 1n vedere cele de mai sus supun spre dezbatere şi aprobare proiectul 
de hotărâre in forma propus ă . 

PRIMAR, 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
Serviciul juridic, contencios, calitate, arhiv ă  

Nr. 85779 din 24.10.2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind : completarea Comisiei de specialitate nr. 4 "Servicii publice, comert" şi a  
Comisiei de specialitate nr. 5 "Administra ţia publică  locală, juridic, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepilov si libert ătilor cetătenilor"ale Consiliului local Tecuci 

Urmare a HCL nr.  (J/  /  3r10.2018 privind constatarea Incet ării de drept înainte de termen 
a mandatului de consilier local al dlui. Fărcăşanu Grigore, iar prin HCL nr.20-  10.2018 a 
fost validat mandatul de consilier a domnului Dosca ş  Constantin. 

Urmare a Ordinului Prefectului nr. 35/12.02.2018 privind constatarea Incet ării de drept, 
1nainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Hulea 
consilier local in cadrul Consiliului Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi prin care 
conform art. 2 " Se declar ă  vacant locul de consilier local din cadrul Consiliului Local al 
municipiului Tecuci", iar prin H.C.L. nr. 10.2018 a fost validat mandatul de consilier local 
a domnului Leonte Ionel. 

Potrivit art. art.54 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publica locala, 
republicată  In 2007, coroborate cu art.45 alin.1 privind Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului local al municipiului Tecuci, aprobat prin H.CL. nr. 21/30.01.2018, 
„După  constituire consiliul local stabile şte şi organizează  comisii de specialitate pe principalele 
domenii de activitate". 

Numărul locurilor care revin fiec ărui grup de consilieri sau consilierilor independen ţi in 
fiecare comisie de specialitate se stabile şte in funcţie de ponderea acestora in cadrul consiliului. 

Nominalizarea membrilor fiec ărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a 
consilierilor independenţi de către Consiliul Local , avându-se 1n vedere de regul ă, opţiunea 
acestora, preg ătirea profesională  i domeniul în care I şi desfăşoară  activitatea. 

in funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, 
dintre care una este de baz ă. Indemnizaţia de şedinţă  se va achita numai pentru activitatea 
desfăşurată  în comisia de bază . 

Urmare a prevederilor art.54 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publica 
locala, republicată  în 2007, pot fi membrii ai comisiei de specialitate numffi consilierii locali. 

Având 1n vedere cele expuse mai sus, consider ăm că  proiectul de hotărâre indepline şte 
condiţiile de oportunitate i legalitate, fapt pentru care îl supunem spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului local Tecuci. 

Consilier juid 


