
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr. 
Din,2J?. 09 . 2021 

Privind : completarea Comisiei de speciaiitate nr. 1Studii, pronoze economice-sociale, 
bu2et finante, administrarea domeniului public si privat al municipiuluisi a Comisiei de 
specialitate nr. 2 Or2anizarea si dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protectia 
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectură  ale Consiliului local 
Tecuci.  

Iniţiator: Lucian Grigore Costin, Priniarul municipiului Tecuci, judeţul Galaţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului de hotărâre: nr. 1 1 4/ 1 5 .09.202 1; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară  în data de2.09.202 1; 
Având în vedere: 
Referatul de aprobare a iniţiatorului, înregistrată  sub nr. 48402/ 1 5.09.202 1; 

- Raportul de specialitate întocmit de Compartiment Relaţii Consiliul Local inregitrat sub 
nr.48403/1 5 .09.202 1; 

- 	avizul comisiei de specialitate nr. 5; 
- 	H.C.L nr. 1 28/1 0. 1 1 .2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Tecuci, modificată  şi completată  prin H.C.L. nr. 1/1 8.01 .202 1; 
- 	H.C.L. nr. 87/29.07.202lprivind constatarea încetării de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier 

local al domnului Martin Cristinel Mihai; 
- 	H.C.L. nr. 99/09.08.2021 privind constatarea încetării de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier 

local al domnului Martin Eugen; 
- H.C.L. nr. 105/26.08.2021 privind constatarea încetării de drept, înainte de termen, a mandatului de 

consilierlocal al domnului Naum Adrian 
- 	Incheierea din data de 25.08.202 1 pronunţată  de Judecătoria Tecuci în dosar nr. 3565/324/202 1 privind 

validarea mandatului de consilier al domnului Voinea Ionuţ  în Consiliul Local al Municipiului Tecuci; 
- Incheierea din data de 09.09.2021 pronunţată  de Judecătoria Tecuci în dosar nr. 3585/324/2021 privind 

validareamandatului de consilier aI domnului Radu George Bogdan în Consiliul Local al Municipiului Tecuci; 
- 	Incheierea din data de 1 0.09.202 1 pronunţată  de Judecătoria Tecuci în dosar nr. 3804/324/202 1 privind 

validarea mandatului de consilier aI domnului Sandu Alecu în Consiliul Local al Municipiului Tecuci; 
- prevederile art. 124, art. 125 şi art. 126 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul adminitrativ, cu 

modiflcările şi completările ulterioare; 
- 	prevederile art. 1 1, art. 12, art. 1 3 şi art. 14 din revizuirea Regulamentului de organizare şi fun ţionare al 

Consiliului Local aI Municipiului Tecuci aprobat prin H.C.L. nr. 1 52/23. 12.20 1 9; 
In baza art. 129, alin (1) şi alin. (2) lit. a, art.136, alin.(1) , art.139, alin.(1) şi art. 196, a1in.(1),1t. a din 

O.U.G. nr. 57/20 1 9 privind Codul administrativ, cu modiflcările şi completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă  completarea Comisiei de specialitate nr. 1 -Studii, prognoze economice-sociale, 
buget flnanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului cu domnul consiîier local Sandu 
Alecu şi cu domnul consilier local Radu George - Bogdan; 

Art.2 Se aprobă  completarea Comisiei de specialitate rir. 2 Organizarea şi dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice i de arhitectură  cu domnul consilier Iocal Voinea Ionuţ. 

Art.3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 128/10.11.2020, completată  prin H.C.L. nr. 
0 1/1 8.0 1 .202 1 rămân neschimbate. 

Art 4 Prezenta hotăr,re-va-fadusă  la îndeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci 
Art 5 Prezenta 1tărâre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija Secretarului general aI 

Municipiului Tecuci f 

	

/ 	 . 

PREŞED1E DE ŞEDJNŢĂ, 

	

Cosmii 	ico1ae Miron : ; 

Contrasemnează  pentru legalitate, 
SECRETAR GENERAL U.A.T. MunicipjI Tecuci, 

Borşan George Lucian ( k7 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
Nr. 48402 din 15 .09.2021 

Privind : completarea Comisiei de specialitate nr. 1Studii, pronoze economice-
sociale, buet finante, administrarea domeniului public si privat al municipiuluisi a 
Comisiei de specialitate nr. 2 Orianizarea i dezvoltarea urbanisticăq  realizarea lucrărilor 
publice, protectia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură  ale Consiliului local Tecuci.  

Prin H.C.L. nr. 128/10.11.2020 s-a organizat comisiile de specialitate ale Consiliului 
Local al Municipiului Tecuci, iar prin H.C.L. nr. 1/18.10.2021 s-a completat Comisia de 
specialitate nr. 1 şi Comisia de specialitate nr. 4. 

Urmare a H.C.L. nr.87/29.07.2021 privind constatarea încetării de drept înainte de termen 
a mandatului de consilier local a d-lui. Martin Cristinel-Mihai, a H.C.L. nr. 99/09.08.2021 prin 
care s-a constat încetarea de drept înainte de termen a mandatului de consilier local a d-lui. 
Martin Eugen, precum şi H.C.L. nr. 105/26.08.2021 prin care s-a constat încetarea de drept 
înainte de termen a mandatului de consilier local a d-lui. Naum Adrian, astfel se impune 
completarea Comisiei de specialitate nr. 1 Studii, prognoze economice-sociale, buget finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului şi a Comisiei de specialitate nr. 2 
Organizarea i dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 

înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură  ale Consiliului local Tecuci cu 
noii membri validaţi de către instanţa de judecată  dar numai după  ce aceştia depun Jurământul. 

La nivelul autorităţii deliberative a municipiului Tecuci sunt cinci comisii de specialitate 
conform art. 1 1, alin. 2 din revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 
Local al Municipiului Tecuci aprobat prin H.C.L. nr. 152/23.12.2019, domeniile de activitate în 
care se pot organiza comisii de specialitate sunt cele detaliate în anexa 2. 1 

În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel puţin o 
comisie şi din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bază. 

În conformitate cu prevederile art. 124, alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi membrii ai comisiei de specialitate 
numai consilierii locali. 

Intrucât componenţa comisiilor de specialitate s-a modificat, urmează  ca prin hotărâre a 
Consiliului local acestea să  fie completate cu domnii consilieri ai căror mandate au fost validate. 

Având în vedere cele de mai sus, supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre în 
forma propusă. 

P ŢMAR, 
Lucian 71 rigore Costin 

lţ  

PR1AR 
.- 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
Compartiment Relaţii Consiliu Local 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. 48403 din 15.09.2021 

Privind : completarea Comisiei de specialitate nr. 1Studii, proanoze economice-sociale, 
bu2et finante, administrarea domeniului public si privat aI municipiuluisi a Comisiei de  
specialitate nr. 2 Or2anizarea si dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protectia  
mediului încoujurător, conservarea monumenteior istorice si de arhitectură  ale Consiliului local  
Tecuci.  

Prin HCL nr. 128/10.11.2020 s-a organizat comisiile de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Tecuci, iar prin HCL nr. 1/18.10.2021 s-a completat Comisia de specialitate nr. 1 şiComisia 
de specialitate nr. 4, însă  prin H.C.L. nr.87129.07.2021 s-a constat încetarea de drept înainte de ermen a 
mandatului de consilier Iocal a d-lui. Martin Cristinel-Mihai care ocupa funcţia de Preşedinte a Comisiei 
de specialitate nr. 2, prin H.C.L. nr.99/09.08.202 1 s-a constat încetarea de drept înainte de ermen a 
mandatului de consilier local a d-lui. Martin Eugen care era membru încadrul Comisia de speci1itate nr. 
1, iar prin H.C.L. nr. 105/26.08.2021 s-a constat încetarea de drept înainte de termen a mandatului de 
consilier local a d-lui. Naum Adrian care ocupa funcţia de Secretar al Comisiei de specialitate nr. 1. 

Având în vedere faptul că  prin Incheierea din data de 25.08.2021 a Judecătoriei Tecuci pronunţată  
în dosar nr. 3 565/324/202 1 a fost validat mandatul de consilier local al domnului Voinea Ionuţ  care a 
depus Jurământul la data de 26.08.2021, prin Incheierea din data de 09.09.2021 pronunţată  de Judecătoria 
Tecuci în dosar nr. 3 5 85/324/202 1 a fost validat mandatul de consilier local al domnului Radu George 
Bogdan, iar prin Incheierea din data de 10.09.2021 pronunţată  de Judecătoria Tecuci în dosar nr. 
3 804/324/202 1 a fost validat mandatul de consilier local al domnului Sandu Alecu în Consiliul Local al 
Municipiului Tecuci, astfel se impune completarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tecuci 
cu noii membri, dar numai după  ce aceştia depun Jurământul. 

In conformitate cu prevederile art. 124 din O.U.G. nr. 57/20 1 9 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare coroborate cu art. 1 1 din revizuirea Regulamentului de organizare 
şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Tecuci aprobat prin H.C.L. nr. 152/23.12.2019-
,,( 1 )După  constituire, consiliul local îşi organizează  comisii de specialitate, pe principalele domenii de 
activitate, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.(2) Pot fi 
membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.(3) Operaţiunile desfaşurate în cadrul 
procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, domeniile de activitate în care se pot organiza 
comisii de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi rhodul de 
stabilire a locurilor ce revin fecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi coiponenţa 
nominală  a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, cu respectarea configuraţiei poliţice de la 
ultimele alegeri locale. Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar.(4) Numărul locurilor 
ce revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se 
stabileşte de către consiliul local, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale.(5) 
Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor 
independenţi de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor 
profesională  şi domeniul în care îşi desfăşoară  activitatea. In funcţie de numărul membrilor consiliului, un 
consilier poate face parte din cel puţin o comisie şi din cel mult 3 comisii, dintre care una este 
comisia de bază. 

Întrucât componenţa comisiilor de specialitate s-a modificat, urme17. ca  prin hotărâre a 
Consiliului local, acestea să  fie completate cu domnii consilieri ai căror mandate au fost validate. 

Faţă  de cele expuse mai sus, propunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind 
completarea Comisiei de specialitate nr. 1 Studii, prognoze economice-sociale, buget finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului şi a Comisiei de specialitate nr. 2 Organizarea 
şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură  ale Consiliului local Tecuci. 

Consilier juridic, 
opovici 


