
PROIECT DE H O T Ă R Â R E
                Privind constituirea comisiilor de specialitate a consiliului local Giurgeni, județul  Ialomița

Consiliul Local al comunei Giurgeni, judeţul Ialomița întrunit în ședință la  data de 16.12.2020;
Luând  în  considerare  prevederile  art.  124  din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul administrativ cu

modificările ulterioare
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 Se aprobă constituirea unui nr. de 3 (trei) comisii de specialitate a consiliului
local al comunei Giurgeni, pe principalele domenii de activitate, după cum urmează:

I. Comisia pentru   activitati  economice  ,financiar  si  agricultura (comisia economică), cu  următoarea
componenţa:

Președinte: 1.                                             
Membrii: 2.                                             

3.                                             
4.                                             

Secretar: 5.                                             

II:  Comisia  pentru pentru  administratie publica,  juridica si de disciplina,  protectia mediului si turism,
amenajarea teritoriului si urbanism, cu următoarea componenţa:

Președinte: 1.                                             
Membrii: 2.                                             

3.                                             
4.                                             

Secretar: 5.                                             

           III.    Comisia pentru  invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, activitati social-culturale, 
culte, protectie copii, tineret si sport, cu următoarea componenţa:

Președinte: 1.                                             
Membrii: 2.                                             

3.                                             
4.                                             

Secretar: 5.                                             

 
Art.2  Hotărârea va fi comunicată persoanelor, compartimentelor şi instituţiilor interesate şi va fi adusă la

cunoştinţă publică prin afişare.

                                                        Inițiator,



REFERATUL     DE     APROBARE,
ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de initiator (art. 136 alin. (8) din OUG nr. 57/2019)

La     Proiectul     de     hotărâre     privind
constituirea comisiilor de specialitate a consiliului local Giurgeni, județul Ialomița

Având în vedere prevederile art. 124 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare, 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 și pot
fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.

Operaţiunile desfăşurate 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 modul de stabilire a  locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi,
precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, cu respectarea
configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale. Numărul membrilor unei  comisii este întotdeauna impar.
Urmare a celor relatate  am inițiat  acest  proiect de hotărâre.   Drept urmare supun analizei plenului prezentul
proiect de hotărâre în forma prezentată

                                                   Iniţiator, 

                                 Primar,

                                     VALERE  DINU 



ROMANIA
JUDETUL IALOMIȚA  
COMUNA GIURGENI
Secretar general 

RAPORT
(compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului - art. 136 alin. (8) din OUG nr.

57/2019)
La proiectul de hotărâre

privind constituirea comisiilor de specialitate a consiliului local Giurgeni, județul  Ialomița

Având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de dl Primar Valere Dinu privind constituirea comisiilor de
specialitate a consiliului local Giurgeni, județul Ialomita și conform prevederilor art. 124 din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările  și completările ulterioare,  consiliul  local  organizează comisii  de
specialitate, pe principalele domenii de activitate

”Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local
(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 desfăşurate 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 modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi,
precum  şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, cu respectarea
configuraţiei politice 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.  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.”

Faţă de cele prezentate, vă rog să luaţi în dezbatere prezentul proiect de hotărâre.

Secretar General al comunei Giurgeni,
                                                           VRÎNCEANU MARCELA
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