
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.1551 
Din 11.01.2021 

Privind : completarea Comisiei de specialitate nr. 1 "Studii, prounoze 
economice-sociale, buQet finante, administrarea domeniului public şi privat al  
minicipiului $i a Comisiei de specialitate nr.4 Servicii publice comert".  

Iniţiator:Lucian-Grigore Costin, Primarul municipiului Tecuci, judeţul Galaţi; 
Număr de Inregistrare şi data depunerii proiectului de hotărâre: nr.1551/ 11.01.2021; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit in şedinţa 	in data 

de 	.01.2021; 
Având in vedere: 

- Referatul de aprobare a iniţiatorului inregistrat sub nr.1552/ 11.01.2021; 
- Raportul de specialitate intocmit de Compartimentul Relaţii Consiliul Local inregistrat 

sub nr.1553/ 11.01.2021; 
- Raportul de avizare intocmit de comisia de specialitate nr. 5; 

- H.C.L. nr.128/10.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al Municipiului Tecuci, Judeţul Galaţi. 

- H.C.L nr.147/15.12.2020 privind constatarea incetării de drept inainte de termen a 
mandatului de consilier local al domnului Dinu Constantin. 

- H.C.L. nr.148/15.12.2020 privind constatarea Incetării de drept inainte de termen a 
mandatului de consilier local al domnului Lupaşcu Mircea. 

- incheierea din data de 06.01.2021 a Judecătoriei Tecuci pronunţată in Dosar 
nr.5566/324/2020 privind validarea mandatelor de consilieri locali al Consiliului Local Tecuci, a 
numiţilor MARTIN EUGEN, ales ca supleant pe listele P.N.L i DUMBRAVĂ ANI-RODICA, 
ales ca supleant pe listele P.N.L la alegerile locale din 27.09.2020; 

- Cererea inregistrată la Consiliul Local sub nr.3/13.01.2021 a domului Birzu Sorin. 
in temeiul dispoziţiilor art.124, art.125, art.126, 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, cu modificările i completările 
ulterioare. 

HOTĂRĂSTE: 
Art.1 Se aprobă completarea Comisiei de specialitate nr.1: "Studii, prognoze 

economice-sociale, buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului" 
cu domnul consilier: 	  

Art.2 Se aprobă completarea Comisiei de specialitate nr.4: "Servicii publice, comerţ" 
cu domnii consilieri: 

Art.3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.128 din 10.11.2020 rămân neschimbate; 
Art.4 F'rezenta hotărâre va fi adusă la Indeplinire prin grija Primarului Municipiului 

Tecuci. 
Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi prin grija Secretarului General al 

Municipiului Tecuci. 
Iniţiator, 
Primar, 

LUCIAN GRIGORE COSTIN 

AVIZAT, 
SECRETAR GENERAL 

U.A.T. Municipiul Tecuci 
Jr. George Lucian BORSAK 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PREVIAR 

REFERAT DE APROBARE 
Nr. 1552/ 11.01.2021 

Privind : completarea Comisiei de specialitate nr. 1 "Studii, prognoze 
economice-sociale, buget finanţe, administrarea domeniului public si privat al 
municipiului si a Comisiei de specialitate nr.4 Servicii publice comerţ".  

Prin H.C.L. nr.128/10.11.2020 la nivelul Consiliului Local Tecuci s-au 
organizat cinci comisii de specialitate. 

Având in vedere cererea inregistrata la Consiliul Local Tecuci sub 
nr.3/13.01.2021 a domului BIrzu Sorin, prin care solicită mutarea acestuia 1n cadrul 
comisiei de specialitate conform studiilor profesionale, aşa cum prevede art.124 
alin.5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
completările ulterioare: "Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de 
fiecare grup de consilieri, avându-se in vedere de regulă, opţiunea acestora, 
pregătirea lor profesională i domeniul in care işi desfăşoară activitatea". 

Urmare a H.C.L nr.147/15.12.2020 privind constatarea incetării de drept 
Inainte de termen a mandatului de consilier local al domnului Dinu Constantin i a 
H.C.L. nr.148/15.12.2020 privind constatarea incetării de drept înainte de termen a 
mandatului de consilier local al domnului Lupaşcu Mircea, se impune completarea 
comisiei de specialitate nr.1 "Studii, prognoze economice-sociale, buget finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului i a comisiei de 
specialitate nr.4 "Servicii publice comerţ" a Consiliului Local al Municipiului 
Tecuci. 

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

In baza 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. 

Având în vedere cele de mai sus, supun spre aprobare proiectul de hotărâre, in 
forma prezentată. 

PRIMAR, 
LUCIAN GRIGORE COSTIN 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
Compartiment Relaţii Consiliul Local 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. 1553 / 11.01.2021 

Privind : completarea Comisiei de specialitate nr. 1 "Studii, proQnoze 
economice-sociale, buuet finante, administrarea domeniului public şi privat al 
municipiului şi a Comisiei de specialitate nr.4 Servicii publice comert"  

Potrivit art.124 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificările i completările ulterioare,"După constituire, Consiliul Local îşi 
organizează comisiile de specialitate pe principalele domenii de activitate". 

Prin H.C.L. nr.128/10.11.2020 la nivelul Consiliului Local Tecuci s-au 
organizat cinci comisii de specialitate. 

Având în vedere cererea inregistrata la Consiliul Local Tecuci sub 
nr.3/13.01.2021 a domului Birzu Sorin, prin care solicită mutarea aces-tuia in cadrul 
comisiei de specialitate confoun studiilor profesionale, aşa cum prevede art.124 
alin.5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare: "Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de 
fiecare grup de consilieri, avându-se in vedere de regulă, opţiunea acestora, 
pregătirea lor profesională i domeniul in care işi desfăşoară activitatea". 

Uitnare a H.C.L nr.147/15.12.2020 privind constatarea incetării de drept 
inainte de termen a mandatului de consilier local al clomnului Dinu Constantin i a 
H.C.L. nr.148/15.12.2020 privind constatarea incetării de drept inainte de termen a 
mandatului de consilier local al domnului Lupaşcu Mircea, se impune completarea 
comisiei de specialitate nr.1 "Studii, prognoze economice-sociale, buget finanţe, 
administrarea domeniului public i privat al municipiului i a comisiei de 
specialitate nr.4 "Servicii publice comerţ" a Consiliului Local al Municipiului 
Tecuci. 

Pot fi membrii ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. 
Numărul membrilor unei comisii este intotdeauna impar. 
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. 
Potrivit celor expuse mai sus, propun spre dezbatere i aprobare proiectul de 

hotărâre privind completarea Comisiei de specialitate nr. -1 "Studii, pi-ognoze 
economice-sociale, buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 
municipiului i a Comisiei de specialitate nr.4 Servicii publice comerţ". 

Compartiment R1utii ConsiliuLLĂdcal 
Conpilier su erio 

AdWin4'R., 


