
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA Nr.4-6 
Din  iR 0*,9,01,0 

Privind : completarea Comisiei de specialitate nr. 2 "Organizarea si dezvoltarea  
urbanisticA, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconiurator, conservarea 
monumentelor istorice si de arhitectura.  

Initiatoring.Catalin Constantin Hmtlubae, Primarul municipiului Tecuci, judetul Galati; 
Numar de inregistrare §i data depunerii proiectului de hotArare: nr.46921/ 09.07.202g, 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judetul Galati, intrunit in §edintatt0441110  in data 

de As.07.2020; 
Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare a initiatorului inregistrat sub nr.46922 / 09.07.2020; 
- Raportul de specialitate intocmit de Compartiment Relatii Consiliul Local/Compartiment 

Juridic, legalitatea documentelor inregistrat sub nr.46923 /09.07.2020; 
- Raportul de avizare intocmit de comisia de specialitate nr. 5; 
- Hotar—area Consiliului Local nr. 64/08.07.2020 privind constatarea incetarii de drept, 

'inainte de termen a mandatului de consilier local al doamnei Diaconu Petronela Monica; 
- 	/ 	validarea mandatului de consilier al domnului Voinea 

Ionut; 
prevederile art.124 alin.(1) §i (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- prevederile art. 11 alin.1§i 3 din revizuirea Regulamentului de organizare §i functionare a 
Consiliului local al Municipiului Tecuci, aprobat prin 	nr. 152/23.12.2019; 

In baza art.129, alin.(1) §i alin.(2), art.136, alin.(1), art.139, alin.(1) §i art.196, alin.(1), lit.a 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTARASTE: 

Art.1 Se aproba completarea Comisiei de specialitate nr.2 "Organizarea qi dezvoltarea 
urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea 
monumentelor istorice qi de arhitectura" cu domnul consilier Voinea Ionut. 

Art.2 Prezenta hotardre va fi adusa la indeplinire prin grija Primarului Municipiului 
Tecuci. 

Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Secretarului General al 
Municipiului Tecuci. 

PRES , kir T
#' 	

TA 
7,S17.  _ 	, 	

CONTRASEMNEAZA 
Ci  PENTRU LEGALITATE 

SECRETAR GENERAL 
U.A.T. Municipiul Tecuci 

Jr. George Lucian BORSAN 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
Nr.46922/09.07.2020 

Privind : completarea Comisiei de specialitate nr. 2 "Organizarea Si  
dezvoltarea urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului 
inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura.  

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

Numarul locurilor care revin fiecarui grup de consilieri sau consilierilor 
independenti in fiecare comisie de specialitate se stabileste in functie de ponderea 
acestora in cadrul consiliului. 

Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de 
consilieri, iar a consilierilor independenti de Care Consiliul Local, avandu-se in 
vedere de reguld, optiunea acestora, pregatirea profesionala i domeniul in care îi 
desfasoara activitatea. 

In functie de numarul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 
cel putin o comisie si din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de baza 

Urmare a prevederilor art.124, alin.2 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, pot fi membrii ai comisiei de specialitate numai consilierii locali. 

Intrucat componenta comisiei de specialitate s-a modificat, urmeaza ca prin 
hotarare a Consiliului local, aceasta sä fie completata cu domnul consilier a carui 
mandat a fost validat. 

Avand in vedere cele de mai sus supun spre dezbatere i aprobare proiectul de 
hotarare in forma propusa. 

PRIMAR, 
Ing.Catalin Constantin Hurdubae 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
Compartiment Relatii Consiliul Local/ Compartiment Juridic, legalitatea documentelor 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. 46923 din 09.07. 2020 

Privind : completarea Comisiei de specialitate nr. 2 "Organizarea si 
dezvoltarea urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului 
inconjurator, conservarea monumentelor istorice Si de arhitectura.  

Urmare a H.C.L. nr. 64/08.07.2020 privind constatarea incetarii de drept, 
inainte de termen a mandatului de consilier local a doamnei Diaconu Petronela 
Monica, jar prin HCL nr.  fl /gab°  a fost validat mandatul de consilier al 
domnului Voinea Ionut. 

Potrivit art. 124 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
coroborate cu art. 11 alin.1 din revizuirea Regulamentului de organizare 
functionare a Consiliului Local al Municipiului Tecuci, aprobat prin H.C.L. 
nr.152/23.12.2019, "Dupd constituire consiliul local ii organizeaza comisii de 
specialitate pe principalele domenii de activitate." 

Numarul locurilor care revin fiecarui grup de consilieri sau consilierilor 
independenti in fiecare comisie de specialitate se stabileste in functie de ponderea 
acestora in cadrul consiliului. 

Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de 
consilieri, jar a consilierilor independenti de care Consiliul Local, avandu-se in 
vedere de reguld, optiunea acestora, pregatirea profesionala i domeniul in care Ii 
desfasoard activitatea. 

In functie de numarul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 
cel putin o comisie si din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de baza. 

Urmare a prevederilor art.124, alin.2 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, pot fi membrii ai comisiei de specialitate numai consilierii locali. 

Avand in vedere cele mentionate, supun spre dezbatere i aprobare 
Consiliului Local proiectul de hotarare privind "Completarea Comisiei de 
specialitate nr. 2 "Organizarea i dezvoltarea urbanistica, realizarea lucrarilor 
publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de 
arhitectura." 

Compartiment Relatii Consiliul Local 	Compartiment Juridic leplitatea documentelor 

	

Consilierlsuperior, 	 Conscilityjuridic, 

	

Athf1ina3arbuka 	 Mirkra Catiraru 


