
PROIECT 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 

HOTĂRÂRE   

 
privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al 

comunei Vânători-Neamț 

 

Consiliul Local al comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ; 

În conformitate cu prevederile art. 125, art. 126 din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza Ordinului Prefectului nr. 517 din 03.11.2020 privind constatarea ca legal 
constituit a Consiliului Local al comunei Vânători-Neamț; 

 În temeiul art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.unic – Se organizează comisiile de specialitate pe principalele domenii de 

activitate potrivit anexei la prezenta hotărâre. 
 

Inițiator,  
Primarul comunei Vânători-Neamț 

jr. Maria PETRARIU 
                                                                                    Avizat pt. legalitate, 

                                                                                   Secretar general al U.A.T, 
                                                                                        Alina-Iuliana FLOŞ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
Nr.    4296   din   05 .11.2020 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Vânători-Neamț 

 
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 

Prin Ordinul Prefectului Județului Neamț nr.517 din 03.11.2020 s-a constatat 
îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunri Vânători-
Neamț, la data de 29.10.2020. 

Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru desfășurarea în mod legal a 
procedurii de adoptare a proiectelor de hotărâri sunt necesare avizele consultative ale 
comisiilor de specialitate ale consiliului local.  

      Fără aceste avize proiectele de hotărâri nu pot fi dezbătute de către autoritatea 
deliberativă . 

Precizăm faptul că pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii 
locali. 

Potrivit art.124 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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, 
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. 
Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, 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. 
 
Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale: 
 a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate; 
 b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care 
le prezintă consiliului județean; 
 c) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a 
consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului 
local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor. 
 



Propunem ca numărul și denumirea comisiilor de specialitate să fie 3. Întrucât 
numărul membrilor acestora trebuie să fie impar, ținând cont de faptul că în actualul 
mandat numărul consilierilor locali este 15, propunem ca fiecare comisie să fie formată din 
5 membri. 
În vederea funcționării și realizării atribuțiilor în mod corespunzător ale Consiliului Local 
Vânători-Neamț și ținând cont de dispozițiile legale prezentate mai sus, considerăm, 
așadar, că este necesară și oportună inițierea prezentului proiect de hotărâre și includerea 
acestuia pe ordinea de zi a primei ședințe a Consiliului Vânători-Neamț. 
 
Față de cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind 
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Vânători-Neamț. 
 
 

Inițiator, 
Primarul comunei Vânători-Neamț 

jr. Maria PETRARIU 
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                                                                                                                                                              Aprob, 
                                                                                                                                   Primar,                                                                           
                                                                                                 jr. Maria PETRARIU 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
la proiectul de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al comunei Vânători-Neamț 

 
În conformitate  art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, secretarul general al U.A.T, 
a analizat Proiectul de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local Vânători-Neamț, în raport cu atribuțiile și competențele specifice  și a 
constatat următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/organizarea comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al comunei  Vânători-Neamț. 

b) Impactul financiar asupra bugetului local: cheltuielile pentru plata 
indemnizației lunare pentru participarea consilierilor locali la comisiile de 
specialitate ale Consiliului  Local al comunei Vânători-Neamț se suportă din bugetul 
local. 

c) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 
strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, 
etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de 
hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare 
prevederile: 
-  art.124  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
Ținând seama de cele precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este 
fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al 
legalității, în acest sens propunem analizarea și supunerea spre dezbatere și adoptare a 
proiectului de hotărâre în cauză, în prima ședință a Consiliului Local al comunei 
Vânători-Neamț. 

Secretar general al U.A.T Vânători-Neamț 
Alina-Iuliana FLOȘ 

 
 

 

 



 


