
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

-PROI- 616-DE-HOTARAIZE-m-6-86-4-5 
Din 02 . 11 . 2020 

Privind : organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului 
Tecuci, judetul Galati 

Initiator: Lucian - Grigore Costin, Primarul Municipiului Tecuci, judetul Galati; 
Numar de inregistrare si data depunerii proiectului 68645 din 02.11.2020; 
Consiliul local al Municipiului Tecuci, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinard, in data 

de 10 .11 .2020; 
Avand in vedere: 
- referatul de aprobare a initiatorului inregistrat sub nr. 68646 / 02 .11.2020; 
- raportul de specialitate intocmit de Compartimentul Relatii Consiliul Local inregistrat 

sub nr. 68647 / 02.11.2020; 
- incheierea din data de 19.10.2020 a Judecatoriei Tecuci pronuntata in dosar nr. 

4225/324/2020 privind validarea mandatelor consilierilor alesi pentru Consiliul Local al 
municipiului Tecuci; 

- Ordinul Prefectului nr. 483/26.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a 
Consiliului Local al municipiului Tecuci; 

- prevederile art. 124, art. 125 si art. 126 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

- prevederile art. 11, art. 12, art. 13 si art. 14 din revizuirea Regulamentului de organizare 
si functionare al Consiliului Local al Municipiului Tecuci aprobat prin H.C.L. nr. 152/23.12.2019; 

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

HOTARASTE: 

Art. 1 Art. 1 —(1) Se organizeazä comisiile de specialitate ale Consiliului local al 
municipiului Tecuci, judetul Galati, in urmatoarele domenii i in urmatoarea componenta: 

1.Comisia nr.1: Studii,prognoze economice-sociale, buget finante, administrarea 
domeniului public si privat al municipiului 

2.Comisia nr. 2: Organizarea si dezvoltarea urbanistica,realizarea lucrarilor publice, 
protectia mediului inconjurator,conservarea monumentelor istorice si de arhitectura : 



3.Comisia nr.3: Activithti §tiintifice, invalamant, sanatate, cultura, protectie sociala 

- 
4.Comisia nr.4: Servicii publice, comert 

- 
5.Comisia nr.5:Administratia publid locala, juridic, apararea ordinii publice, respectarea 

drepturilor §i liberfdtilor cet6tenilor 

- 
Art.2 — Functionarea §i atributiile comisiilor de specialitate sunt prevazute in revizuirea 

Regulamentului de organizare §i functionare a Consiliului local Tecuci. 
Art.3 - Secretarul General al U.A.T. municipiul Tecuci, judetul Galati, va aduce la 

cuno§tinta persoanelor interesate prezenta hotarare, precum §i cetatenilor, prin afi§are sau prin alte 
mijloace. 

Initiator, 
Primar, 

Lucian-Grigore Costin 

AVIZAT, 
SECRETAR GENERAL U.A.T., 

George Lucian Borsan 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
Nr. 68646 din 02.11.2020 

Privind: organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 
municipiului Tecuci, judetul Galati 

Prin prezenta va aducem la cunostinta cã, in cadrul acestei sedinte, se impune ca necesard 
organizarea de catre Consiliul Local a comisiilor de specialitate conform prevederilor art. 124 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Potrivit art. 124 alin.(1) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu 
art. 11 alin.1 din revizuirea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al 
municipiului Tecuci, aprobat prin H.CL. nr. 152/23.12.2019, „Dupd constituire consiliul local îi 
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, iar a 
consilierilor independenti de catre Consiliul Local, avandu-se in vedere de reguld, optiunea 
acestora, pregatirea profesionala i domeniul in care îi desrasoara. 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, aim. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
pot fi membrii ai comisiei de specialitate numai consilierii locali. 

La nivelul autoritatii deliberative a municipiului Tecuci sunt cinci comisii de specialitate 
conform art. 11, aim. 2 din revizuirea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului 
Local al Municipiului Tecuci aprobat prin H.C.L. nr. 152/23.12.2019, "domeniile de activitate in 
care se pot organiza comisii de specialitate sunt cele detaliate in anexa 2.1" 

Avand in vedere cele expuse mai sus, consideram ca proiectul de hotarare indeplineste 
conditiile de oportunitate i legalitate, fapt pentru care il supunem spre dezbatere si aprobare 
Consiliului local Tecuci. 

PRIMAR, 
Lucian- Grigore Costin 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
-Compartim-ent-Relatii-C-cmsiliu Local 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. 68647 din 02.11.2020 

Privind: organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului 
Tecuci, judetul Galati  

Prin "Incheierea" din data de 19.10.2020 a Judecatoriei Tecuci pronuntata in dosar nr. 
4225/324/2020 s-a validat mandatele consilierilor ale§i pentru Consiliul Local al municipiului 
Tecuci, jar prin Ordinul Prefectului nr. 483/26.10.2020 s-a constatat ca legal constituit Consiliului 
Local al municipiului Tecuci incepand cu data de 23.10.2020. 

Potrivit art.124 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare -„DupA constituire, consiliul local Ii organizeaza comisii de 
specialitate, pe principalele domenii de activitate, in termenul stabilit prin regulamentul de 
organizare §i functionare a consiliului local.(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai 
consilierii locali.(3) Operatiunile desra§urate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de 
specialitate, domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate, numarul §i 
denumirea acestora, numarul membrilor fiecarei comisii §i modul de stabilire a locurilor ce revin 
fiecarui grup de consilieri sau consilieri independenti, precum §i componenta nominald a acestora 
se stabilesc prin hotarare a consiliului local, cu respectarea configuratiei politice de la ultimele 
alegeri locale. Numdrul membrilor unei comisii este intotdeauna impar.(4) Numarul locurilor ce 
revine fiecarui grup de consilieri sau consilierilor independenti in fiecare comisie de specialitate 
se stabile§te de catre consiliul local, cu respectarea configuratiei politice de la ultimele alegeri 
locale.(5) Nominalizarea membrilor fiecdrei comisii se face de fiecare grup de consilieri, jar a 
consilierilor independenti de catre consiliul local, avandu-se in vedere, de regulk optiunea 
acestora, pregatirea lor profesionala §i domeniul in care i§i desfa§oara activitatea. In functie de 
numarul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel putin o comisie §i din cel mult 
3 comisii, dintre care una este comisia de bazd." coroborate cu art.11 alin.2 din revizuirea 
Regulamentului de organizare §i functionare a Consiliului local al municipiului Tecuci, aprobat 
prin H.CL. nr. 152/23.12.2019 care prevede cä "Domeniile de activitate in care se pot organiza 
comisii de specialitate sunt cele detaliate in anexa 2.1 care face parte din prezentul Regulament", 
jar conform anexei 2.1 "domeniile de activitate in care sunt organizate comisiile de specialitate ale 
Municipiului Tecuci sunt: COMISIA NR. 1 - STUDII, PROGNOZE ECONOMICE - 
SOCIALE, BUGET FlNANTE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC $1 PRIVAT AL 
MUNICIPIULUI - formata din 5 membri; COMISIA NR. 2 - ORGANIZAREA $1 
DEZVOLTAREA URBANISTICA, REALIZAREA LUCRARILOR PUBLICE, PROTECTIA 
MEDIULUI iNCONJURATOR, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE $1 DE 
ARHITECTURA- formata din 5 membri; COMISIA NR. 3 - ACTIVITATI STIINTIFICE, 
INVATAMANT, SANATATE, CULTURA, PROTECTIE SOCIALA- format d din 3 membri; 
COMISIA NR. 4- SERVICII PUBLICE, COMERT- formata din 3 membri; COMISIA NR. 5 
- ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA, JURIDIC, APARAREA ORDINII PUBLICE, 
RESPECTAREA DREPTURILOR $1 LIBERTATILOR CETATENILOR- formata din 3 
membri" 

Conform art. 125 din acelasi act normativ " (1) Comisiile de specialitate au urmatoarele 
atributii principale: a) analizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local din domeniul lor de 
activitate; b) intocmesc avize asupra proiectelor de hotarari §i asupra problemelor analizate, pe 
care le prezinta consiliului local; c) indeplinesc once alte atributii stabilite prin regulamentul de 
organizare §i functionare a consiliului local sau insarcindri date prin hotarari ale consiliului local, 



daca acestea au legatura cu activitatea lor. (2) Comisiile de specialitate adopta avize cu majoritate 

Comisiile de specialitate Ii aleg, prin votul deschis al majoritatii absolute a consilierilor 
locali ce o compun, Cate un pre§edinte si Cate un secretar care are atributiile stabilite in art. 126, 
alin.2-4 din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Cu modificarile si completarile 
ulterio-are—di i cele-prevdzute-hrl-teL52/23.12:20 -19 privind re • 1 .  - - - ilui de 
organizare i functionare a Consiliului local al municipiului Tecuci. 

Avand in vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local al Municipiului Tecuci 
sa aprobe acest project in forma in care a fost propusa de initiator. 

Consilier juridic, 	 Consiliet, 
Daniela GListina Popovici 	 Acielikra Barbuta 


