
 
 
                                                            R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ 

 
H O T Ă R Â R E 

 
pentru modificarea şi completarea H.C.L nr. 37 din 22 iunie 2016 privind 
organizarea comisiilor de specialitatepe principalele domenii de activitate 

 
 Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
  Având în vedere că :  
 -prin Hotararea Consiliului Local nr. 26/29.06.2018, s-a luat act de demisia 
d-nului Urzică Vasile din funcţia de consilier local, mandatul sau fiind vacantat; 
           Intrucât prin H.C.L nr. 32 din 28.08.2018, a fost validat în funcţia de consilier local, 
în locul d-nului Urzică Vasile, d-nul  Loghin Ioan;  
 Luând act de prevederile art. 54 alin. (1) şi (2)  din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
dispoziţiile art. 15 şi art. 17 din „Regulamentul-cadru  de organizare şi funcţionare a 
consiliilor locale”, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. (1)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.unic – Se modifica şi se completeatză H.C.L nr.37 din 22 iunie 2016 privind 
organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate potrivit anexei 
la prezenta hotărâre. 
Nr.33 
Din 28.08.2018 

Preşedinte de şedintă: 
Consilier, Victor IACOBOAEA 

                                                                                                                  
                                                                               Contrasemnează, 

                                                                               Secretar, 
                                                                             Alina Iuliana FLOŞ 

 
 
 
 
 
 
 
Total consililieri :15 
Prezenti :       15                                                                                                                                                                        
 Pentru  :    15                                                                                                                                             
 Împotrivă:-                          
 Abtineri :-                                                                                                   

 
 

 
 



 
 
 
 

Anexa la H.C.L nr. 33 din 28.08.2018 
 
 

COMISIILE DE SPECIALITATE ORGANIZATE LA NIVELUL CONSILIULUI 
LOCAL VÎNĂTORI NEAMŢ 

 
 
1.Comisia pentru agricultură şi activităţi economico-financiare, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei 

 GHERASIM NECULAI - preşedinte 
 COŞOFREŢ VASILE - secretar 
 BACIU VIOREL 
 URSACHE GHE. VASILE 
 BÎRLIBA VASILE 

 
 
 
2. Comisia juridică şi de disciplină, protecţia mediului, turism, amenajarea 
teritoriului şi urbanism 

 IACOBOAEA VICTOR – preşedinte  
 VARTIC MIHAI - secretar 
 DASCĂLU  GAVRIL AURICA 
 LOGHIN IOAN 
 URZICĂ ALEXANDRU 

 
 
 
3.Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie, activităţi social-culturale, culte, 
protecţie copii, tineret, sport, muncă şi protecţie socială. 

 ANDRUŞCĂ ELENA  - preşedinte 
 CIUBOTARU ALEXANDRU - secretar 
 MIHĂEASA VERONICA 
 URSACHE D. VASILE 
 GUŞAVAN CONSTANTIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROIECT                                          R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ 
 

H O T Ă R Â R E 
 

pentru modificarea şi completarea H.C.L nr. 37 din 22 iunie 2016 privind 
organizarea comisiilor de specialitatepe principalele domenii de activitate 

 
 Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
  Având în vedere că :  
 -prin Hotararea Consiliului Local nr. 26/29.06.2018, s-a luat act de demisia 
d-nului Urzică Vasile din funcţia de consilier local, mandatul sau fiind vacantat; 
           Intrucat prin HCL nr. _____ din 28.08.2018, a fost validat în funcţia de consilier 
local, în locul d-nului Urzică Vasile, d-nul  Loghin Ioan;  
 Luând act de prevederile art. 54 alin. (1) şi (2)  din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
dispoziţiile art. 15 şi art. 17 din „Regulamentul-cadru  de organizare şi funcţionare a 
consiliilor locale”, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. (1)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.unic – Se modifica şi se completeatză H.C.L nr.37 din 22 iunie 2016 privind 
organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate potrivit anexei 
la prezenta hotărâre. 
 

 
Iniţiator, 

Primarul comunei Vînători Neamţ 
jr. Maria PETRARIU 

 
                                                         

                                                                              Avizat pt. legalitate, 
                                                                            Secretar, 

                                                                               Alina Iuliana FLOŞ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa la H.C.L nr. ____ din _________ 

 
 

COMISIILE DE SPECIALITATE ORGANIZATE LA NIVELUL CONSILIULUI 
LOCAL VÎNĂTORI NEAMŢ 

 
 
1.Comisia pentru agricultură şi activităţi economico-financiare, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei 

 GHERASIM NECULAI - preşedinte 
 COŞOFREŢ VASILE - secretar 
 BACIU VIOREL 
 URSACHE GHE. VASILE 
 BÎRLIBA VASILE 

 
 
 
2. Comisia juridică şi de disciplină, protecţia mediului, turism, amenajarea 
teritoriului şi urbanism 

 IACOBOAEA VICTOR – preşedinte  
 VARTIC MIHAI - secretar 
 DASCĂLU  GAVRIL AURICA 
 LOGHIN IOAN 
 URZICĂ ALEXANDRU 

 
 
 

 
3.Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie, activităţi social-culturale, culte, 
protecţie copii, tineret, sport, muncă şi protecţie socială. 
 

 ANDRUŞCĂ ELENA  - preşedinte 
 CIUBOTARU ALEXANDRU - secretar 
 MIHĂEASA VERONICA 
 URSACHE D. VASILE 
 GUŞAVAN CONSTANTIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÎNĂTORI NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
Nr. 3834  din  21.08.2018 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

La proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L nr. 37 din 22 iunie 
2016 privind organizarea comisiilor de specialitatepe principalele domenii de 

activitate 
 
 Având în vedere faptul că,  în urma scrutinului electoral pentru alegerea autorităţilor 
publice locale, s-a constituit Consiliul Local al comunei Vînători Neamţ, conform 
Hotararii Consiliului Local nr.34 din 22.06.2016; 

Intrucat, dupa constituire, în conformitate cu prevederile dispozitiilor art. 54 din 
Legea 215/2001, Consiliul Local, prin HCL nr. 37/22.06.2016, şi-a organizat comisii de 
specialitate, pe principalele domenii de activitate, comisii din care fac parte numai 
consilierii locali, acestea având ca atribuţii analizarea şi avizarea  proiectelor de hotarare  
din domeniul lor de activitate, supuse spre analiza si dezbatere Consiliului Local; 

In conformitate cu prevederile O.G 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  organizarea comisiilor de specialitate  şi nominalizarea membrilor Consiliului 
Local în cadrul acestora, se face de către fiecare grup de consilieri reprezentat în 
Consiliul Local . Stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate  reprezintă atributul 
Consiliului Local. 
           Deasemenea, în organizarea comisiilor de specialitate, este necesar sa se respecte 
configuraţia alegerilor locale din 2016, cât şi, de regulă, opţiunea acestora, pregatirea 
profesională  a fiecarui consilier local şi  domeniul în care îşi desfaşoara activitatea.  
           Având în vedere că :  
 -prin Hotararea Consiliului Local nr. 26/29.06.2018, s-a luat act de demisia 
d-nului Urzică Vasile din funcţia de consilier local, mandatul sau fiind vacantat, 
           Intrucat prin HCL nr. 32 din 28.08.2018, a fost validat în funcţia de consilier local, 
în locul d-nului Urzică Vasile, d-nul  Loghin Ioan;  
 

In temeiul prevederilor art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicata,  cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere considerentele sus-mentionate, propun  modificarea şi completarea 
HCL nr. 37/22.06.2016, privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate din 
cadrul Consiliului Local al comunei Vînători Neamţ. 
 
 

INITIATORUL PROIECTULUI DE HOTARARE 
Primar, 

                                                      jr. Maria PETRARIU 
 
 
 
 



                                                                 ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÎNĂTORI NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
Nr. 3834  din  21.08.2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L nr. 37 din 22 iunie 

2016 privind organizarea comisiilor de specialitatepe principalele domenii de 
activitate 

 Baza legală: 
-LEGEA NR. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
-Ordonanța Guvernului nr. 35/2002, privind aprobarea Regulamentului – cadru de 
organizare si functionare a  consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;  
-LEGEA NR. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 
-LEGEA  NR. 24/2000, privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completarile ulterioare; 
           Avand în vedere că :  
 -prin Hotararea Consiliului Local nr. 26/29.06.2018, s-a luat act de demisia 
d-nului Urzică Vasile din funcţia de consilier local, mandatul sau fiind vacantat 
           Intrucat prin HCL nr. 32 din 28.08.2018, a fost validat în funcţia de consilier local, 
în locul d-nului Urzică Vasile, d-nul  Loghin Ioan;  
 Având în vedere faptul că domnul Urzică Vasile a deţinut funcţia de membru în 
Comisia juridică şi de disciplină, protecţia mediului, turism, amenajarea teritoriului şi 
urbanism; 
            Având în vedere faptul că aceste comisii de specialitate lucreaza valabil în prezenta 
majorităţii membrilor,  iau hotarari cu votul majorităţii membrilor lor, iar numarul 
membrilor comisiei trebuie sa fie intotdeauna impar; 

Având în vedere faptul că,  numarul locurilor care revine fiecarui grup de consilieri 
sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către 
consiliul local, in functie de ponderea acestora in cadrul consiliului, iar  nominalizarea 
membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor 
independenti, de catre consiliul local, avandu-se in vedere, de regula, optiunea acestora, 
pregatirea lor profesionala si domeniul in care isi desfasoara activitatea; 

Având în vedere faptul că, în temeiul art. 36 alin. (3) lit. a) din Legea 215/2001, 
privind administraţia publică locală, Consiliul Local în exercitarea atributiilor, aprobă 
statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi  Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului local; 

Faţă de aceste considerente,  vă rugăm ca, în conformitate cu dispoziţiile Legii 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificări şi 
completări ulterioare, să promovaţi proiectul de hotărâre privind  modificarea şi 
completarea Hotararii Consiliului Local nr. 37/22.06.2016, privind stabilirea şi 
organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Vînători 
Neamţ. 

Secretar, 
Alina Iuliana FLOŞ 



 
 
 
 
 


