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PROIECT 

 

H O T Ă R Â R E  

privind stabilirea numărului, domeniile şi numărul de membrii ale comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Techirghiol 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţa din data de 09.11.2020,  

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 18711/03.11.2020 al Primarului orasului Techirghiol, 

- Referatul de specialitate nr. 18710/03.11.2020 al Secretarului General – doamna Niculina 

Paroşanu,  

- Încheierea pronunţată de Judecătoria Constanţa în Dosarul nr. 23281/212/2020  privind 

validarea mandatelor de consiglieri locali Techirghiol, 

- Ordinului Prefectului Județului Constanța nr. 665/27.10.2020 privind constatarea îndeplinirii 

condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Oraşului Techirghiol, 

Văzând prevederile art. 124 şi art.125 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  

 In temeiul prevederilor art. 139, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

H  O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 – Se aprobă organizarea unui număr de 3(trei) comisii de specialitate ale Consiliului Local 

Techirghiol, domeniile, denumirea şi numărul de membrii ale fiecărei comisii, precum şi numărul 

locurilor care revive fiecărui grup de consilieri in comisii, astfel: 

NR. 

CRT. 

DENUMIREA COMISIEI NUMĂR 

MEMBRI 

COMISIE 

NUMĂRUL LOCURILOR 

REPARTIZATE 

PNL PMP PSD PER 

1 Buget- finante, dezvoltare- economica, 

comert- turism, protectia mediului si juridica 

 

5     

2 Amenajarea teritoriului, urbanism si 

gospodarie comunala 

 

5     

3 Sănătate, familie, Invatamant, cultură şi 

sport, activităţi sociale, protecţia 

cetăţeanului, culte si drepturile minorităţilor 

 

5     

Art.2 – Începând cu data prezente, se abrogă celelalte dispoziţii contrare. 

 Art.3 – Secretarul general al oraşului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va 

comunica persoanelor şi instituţiilor interesate. 

 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

                                                                                                 VIZAT, 

                                                                                                       SECRETAR GENERAL 

                                                                                                    DR.JR. NICULINA PAROSANU 
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Nr. 18711/03.11.2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind stabilirea numărului, domeniile și numărul de 

membri  pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local Techirghiol 

 

 
Potrivit prevederilor art. 124 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, după constituire, consiliul local adoptă o hotărâre prin care îşi 
organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate, membrii fiind numai 
consilierii locali. 

Conform prevederilor aceluiași articol, “operațiunile desfăşurate in cadrul procedurii de 
constituire a comísiilor de specialitate, domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de 
specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a 
locurilor ce revin fiecărei grup de consilieri sau consilieri independenți, numãrul locurilor ce revine 
fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenți in fiecare comisie de specialitate, cu 
respectarea configurațieì politice de la ultimele alegeri locale” se stabilesc prin hotărâre de consiliu. 

Având in vedere atribuțiile comisiilor de specialitate, prevăzute de OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, respective ”analizează proiectele de  hotărâri  ale  consíliului  local  din  
domeniul  lor  de activitate; întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor 
analizate, pe care le prezintã consiliului local; indeplínesc orice alte atribuții stabilite prin regulamentul 
de organizare şi funcționare a consiliului local sau insărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, 
dacă acestea au legăturã cu activitatea lor”, in vederea eficientizării activității de adoptare a hotărârilor 
de către consiliul local, propun constituirea unui număr de 3 comisii de specialitate, astfel: 

 
- Comisia nr.1 - Buget- finante, dezvoltare- economica, comert- turism, protectia 

mediului si juridica 

 
- Comisia nr. 2 - Amenajarea teritoriului, urbanism si gospodarie comunala 

 

- Comisia nr.3 - Sănătate, familie, Invatamant, cultură şi sport, activităţi sociale, 
protecţia cetăţeanului, culte si drepturile minorităţilor 

 

Având în vedere cele prezentate și luând in considerare raportul de specialitate al Secretarului 

General al UAT Techirghiol, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării 

Consiliului Local. 

 

                                                                                                  

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 
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Nr. 18710/03.11.2020 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea numărului, domeniile și numărul de 

membri  pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local Techirghiol 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 124 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificärile şi completările ulterioare, după constituire, consiliul local adoptă o 

hotärâre prin care îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate, 

memberi acestora fiind numai consilierii locali. 

Totodată, conform prevederilor aceluiași articol “operaţiunile desfășurate in cadrul 

procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, domeniile de activitate in care se pot organiza 

comisii de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul 

de stabilire a locurilor ce revin fiecăruí grup de consilieri sau consilieri independenți, numărul 

locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenți in fìecare comisie de 

specialitate, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale” se stabilesc prin 

hotărâre de consiliu. 

Având in vedere atribuțiile comisiilor de specialitate, prevăzute la art. 125 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora 

“analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate; intocmesc 

avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului 

local, îndeplinesc orice alte atribufii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a 

consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea an legătură cu 

activitatea lor” și ținând seama de specificul hotârârilor adoptate până in prezent de Consiliul Local, 

considerăm cã un număr de 3 comisii de specialitate in domeniile propuse in proiectul de hotărâre 

corespund activităților derulate de Primăria Oraşului Techirghiol. 

Prin urmare, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale privind aprobarea proiectului de 

hotărâre privind stabilirea numărului, domeniile şi numărul de membri ale comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Techirghiol. 

 

 

 

                                                                                                  

SECRETAR GENERAL, 

DR.JR. NICULINA PAROŞANU 

 

 

 
 

 

 


