COMUNA
ROMÂNIA

TOMEŞTI
JUDEŢUL IAŞI
PRIMAR,

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14687 DIN 27.10.2020
[cu privire la : “organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tomești, stabilirea
numărului şi a denumirii acestora, stabilirea numărului şi a membrilor fiecărei comisii, precum şi
componenţa nominală a acestora”]

Consiliul local al comunei Tomești, județul Iași,
Având în vedere:
-referatul de specialitate cu nr. 14685 din 27.10.2020, al secretarului general al comunei
Tomesti, domnul Mancaș Gabriel, prin care solicită Consiliului Local al comunei Tomesti
aprobarea : „organizării comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tomești, stabilirea numărului
şi a denumirii acestora, stabilirea numărului şi a membrilor fiecărei comisii, precum şi componenţa
nominală a acestora”, raport întocmit în temeiul prevederilor art. 136 alin. (8) lit. (b) și alin. 10 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
-proiectul de hotărâre cu nr. 14687 din 27.10.2020 întocmit de primarul comunei Tomești,
județul Iași, domnul Timofte Ștefan, cu privire la aprobarea: „organizării comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Tomești, stabilirea numărului şi a denumirii acestora, stabilirea numărului şi a
membrilor fiecărei comisii, precum şi componenţa nominală a acestora”;
Dând citire : Ordinului Prefectului Județului Iași nr. 337/26.10.2020, privind îndeplinirea
condițiilor legale de constituire a Consiliului Local Tomești;
Examinând prevederile legale specifice în materie, respectiv: art. 124, 125, 126, 127 și art.
141 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare şi din considerentele prezentate,

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Pe întreaga durată a mandatului(2020-2024), Consiliul Local al comunei Tomeşti,
judeţul Iaşi, îşi organizează 3(trei) comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate:
A. Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, servicii şi comerţ, gospodărire comunală
şi protecţia mediului, în următoarea componenţă:
1. Silvaş Vasile
2. Tololoi Alexandru
3. Timofte Petru
4. Herghelegiu Marius-Petronel
5. Nane Dumitru
6. Iacob Liviu-Maricel
7. Vacant
B. Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de
agrement, în următoarea componenţă:
1. Miron Mihaela
2. Roman Vasile
3. Canură Alina Mihaela
4. Rus Mihail Cristian
5. Palimariciuc Radu

C. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii
publice, a drepturilor cetăţenilor, precum şi de urbanism şi amenajarea teritoriului, în
următoarea componenţă:
1. Bîrleanu Pavel
2. Chelban Gheorghiță-Raimond
3. Patrașcu Radu
4. Tarcan Mariana
5. Craus Ionel
Art.2. (1)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 local;
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.
(2) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.
Art.3. Preşedinţii comisiilor de specialitate au următoarele atribuţii principale:
a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de specialitate
al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale şi cu celelalte comisii;
b) convoacă şedinţele comisiei conform procedurii prevăzute în regulamentul de organizare şi
funcţionare a consiliului local şi informează secretarul general al comunei cu privire la data şi locul
şedinţei;
c) conduc şedinţele comisiei;
d) susţin în şedinţele consiliului local avizele formulate de comisie;
e) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar;
f) îndeplinesc orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local;
g) comunică secretarului general al comunei în termen rezonabil, până la finalul fiecărei luni
calendaristice, prezenţa şi procesele-verbale ale fiecărei şedinţe ale comisiei de specialitate.
Art.4. Secretarii comisiilor de specialitate îndeplinesc următoarele atribuţii principale:
a) efectuează apelul nominal şi ţin evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;
b) numără voturile şi îi informează pe preşedinții comisiilor asupra cvorumului necesar pentru
emiterea fiecărui aviz şi asupra rezultatului votării;
c) asigură redactarea avizelor, a proceselor-verbale şi a altor documente prevăzute de lege;
d) îndeplinesc orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului
local sau însărcinări stabilite de comisii sau de către preşedinții acestora.
Art.5 (1) Şedinţele comisiilor de specialitate, de regulă, sunt publice, și se desfăşoară înaintea
şedinţelor consiliului local, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde sarcini sau proiecte
de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.
(2) Comisiile de specialitate funcționează și își desfășoară activitatea în conformitate cu
prevederile art. 141 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
Art.6 Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica: Primarului, viceprimarului, secretarului
general al comunei, personalului angajat cu atribuții de resurse umane și contabilitate, pentru luarea la
cunoştinţă şi ducerea la îndeplinire; Instituției Prefectului Judeţului Iaşi - Serviciului controlul
legalităţii actelor administrative, în vederea verificării legalităţii acesteia; consilierilor locali; altor
instituții sau autorități publice implicate, persoane fizice sau persoane juridice interesate, toate prin
grija secretarului general al comunei Tomești.
Adoptată azi: 30.10.2020
Inițiator proiect de hotărâre,
Secretar generală comună,
Primar, Prof. Ștefan Timofte
Gabriel Mancaș

