ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOT Ă RÂREA Nr.//
din25.05 .2017
Privind : modificarea coinponentei Comisiei de specialitate nr. 2 Oranizarea si
dezvoltarea urbanistic ă, realizarea lucrărilor yublice, protcctia mediului înconjur ător,
conservarea monumentelor istorice si de arhitectur ă a Consiliului local Tecuci
Iniţiator:C ătălin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului de hot ărâre: nrJ$i_/79.05.201 7;
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şeclinţa ordinară în data de
25.05.2017;
• Având în vedere:
- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă sub
- raportul de specialitate întocmit de Serviciul juridic, contencios, calitate, arhiv ă înregistrat
sub nr.6/3 /
- raportul de av,zare întocmit de comisia de specialitate nr. 5;
- H.C.L. nr.(i 25.05.2017 privind validarea mandatului de consilier a domnului Mîrza
Vasilică —Cristinel;
- H.C.L. nr.// 25.05.2017 privind validarea mandatului de consilier a domnului Matei
Dragomir Lucian;
- prevederile art.54 alin.(1) şi (2) din Legea nr.21512001 privind administraţia publica
locala, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1 6 alin. 1 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
local al municipiului Tecuci, aprobat prin HCL nr. 43/25.09.2008;
In baza art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit ,,bdin Legea nr.215/2001 privind administra ţia
publica locala, republicat ă în 2007, cu modific ările şi completările ulterioare.

HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.1 Se aprobă modificarea componenţei Comisiei de specialitate nr. 2 Organizarea şi
dezvoltarea urbanistic ă, realizarea lucr ărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice si de arhitectur ă prin înlocuirea domnului Butunoi Adrian Liviu cu domnul
consilier Mîrza Vasilică Cristinel si a domnulni Pârvu Constantin cu domnul Matei Dragomir
Lucian.
Art.2 Prezenta hot ărâre va fi adus ă la îndeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuei.
Art.3 Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă celor interesaţi prin grija secretarului municipiului
Tecuci.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
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Nr.
lO5.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind: modificarea componentei Comisiei de specialitate nr. 2 Il Or2anizarea si
dezvoltarea urbanistic ă, realizarea lucrărilor publice, protectia mediului înconj ur ător,
conservarea monumentelor istorice si de arhitectur ă a Consiliului local Tecuci

Prin H.C.L. nr.6/25.06.2016 la nivelul Consiliului local Tecuci s-au organizat
cinci comisii de specialitate.
Urmare a Ordinului Prefectului nr. 92/20.04.20 1 7 privind constatarea încet ării
de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al
domnului Butunoi Adrian Liviu, consilier local în cadrul Consiliului Local al
Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi prin care conform art. 2 Se declar ă vacant locul
de consilier local din cadrul Consiliului Local al municipiului Tecuci, iar prin H.C.L.
nr. ţjl 25.05.2017 a fost validat mandatul de consilier local a dornnului Mîrza
Vasilică-Cristinel.
Urmare a HCL
constatarea încet ării de drept înainte dc
termen a mandatului de consilier local al dlui. Pârvu Constantin, iar prin H.C.L.
/ 25 .05 .20 1 7 a fost validat mandatul de consilier local a domnului Matei Dragomir
Lucian.
Numărul locurilor care revin fiec ărui grup de consilieri sau consilierilor
independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabi1ete în func ţie de ponderea
acestora în cadrul consiliului.
Nominalizarea membrilor fiec ărei comisii se face de fiecare grup de consilieri,
iar a consilierilor independen ţi de către Consiliul Local, avându-se în vedere de regul ă,
opţiunea acestora, preg ătirea profesional ă si domeniul în care îi desfaoar ă
activitatea.
In funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1 3 comisii, dintre care una este de baz ă. Indemnizaţia de sedintâ se va achita numai
pentru activitatea desf ă urată în comisia de baz ă.
Intrucât componenţa comisie de specialitate s-a modificat, urmeaz ă ca prin
hotărâre a Consiliului local, aceasta s ă fie completat ă cu domnul consilier a c ărui
mandat a fost validat.
Având în vedere cele de mai sus supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de
hotărâre în forma propus ă.
Căt

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
Serviciul jurdic, contencios, calitate, arhiv ă
Nr.i3din 9 .05.2017
RAPORT DE SPECIALITATE
Privind: modificarea componentei Comisiei de specialitate nr. 2 Il Oranizarea si
dezvoltarea urbanistic ă , realizarea lucr ărilor publice, protectia mediului înconjur ător,
conservarea monumentelor istorice si de arhitectur ă a Consiliului local Tecuci

Urmare a Ordinului Prefectului nr. 92/20.04.2017 privind constatarea încet ării
de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al
domnului Butunoi Adrian Liviu, consilier local în cadrul Consiliului Local al
Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi prin care conform art. 2 Se declar ă vacant locul
- de consilier local din cadrul Consiliului Local al municipiului Tecuci, iar prin H.C.L.
25.05.2017 a fost validat mandatul de consilier local a domnului Mîrza
Vasilică-Cristinel.
Urmare a HCL nr.
/[.jivind constatarea încet ării de drept înainte de
termen a mandatului de consilier local al dlui. Parvu Constantin , iar prin H.C.L. nr
/ 25.05.2017 a fost validat mandatul de consilier local a domnului Matei Dragomir
Lucian.
Potrivit art. art.54 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publica
locala, republicat ă în 2007, coroborate cu art.16 alin.1 privind Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Tecuci, aprobat prin
H.CL. nr. 43/25.09.2008, ,,dup ă constituire consiliul local î şi organizează comisii de
specialitate pe principalele domenii de activitate.
Numărul locurilor care revin fiec ărui grup de consilieri sau consilierilor
independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabi1ete în func ţie de ponderea
- acestora în cadrul consiliului.
Nominalizarea membrilor fiec ărei comisii se face de fiecare grup de consilieri,
iar a consilierilor independen ţi de către Consiliul Local , avându-se în vedere de
regulă, opţiunea acestora, preg ătirea profesional ă si domeniul în care îi desfă oară
activitatea.
În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1 3 comisii, dintre care una este de baz ă. Indemnizaţia de sediniâ se va achita numai
pentru activitatea desf ă urată în comisia de baz ă.
Urmare a prevederilor art.54 alin.2 din Legea nr.2 1 5/200 1 privind administra ţia
publica locala, republicat ă în 2007, pot fi membrii ai comisiei de specialitate numai
consilierii locali.
Având în vedere cele expuse mai sus, consider ăm că proiectul de hotărâre
îndepline şte condiţiile de oportunitate si legalitate, fapt pentru care îl supunem spre
dezbatere şi aprobare Consiliului local Tecuci.
Consilier juridic
Groza

