
 
R O M Â N I A

JUDEŢULNEAMȚ
 COMUNA DOLJE TIȘ
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local al

comunei Dolje ti, ș jude ul Neamț ț

          Consiliul  local  al  al  comunei  Dolje ti,  jude ul  Neam ,  ș ț ț întrunit  în  şedinţă
extraordinară, examinând proiectul de hotărâre privind organizarea comisiilor pe domenii
de specialitate ale Consiliului local al comunei Dolje ti, ș jude ul Neamț ț;
       

Având in vedere:
- Încheierea  nr.446/16.10.2020 a Judecătoriei  Roman, privind validarea mandatelor

consilierilor locali declara i ale i pentru Consiliul local al comunei Dolje ti, jude ulț ș ș ț
Neamț;

- Ordinul Prefectului Jude ului Neam  nr.548/05.11.2020, privind constatarea ca legalț ț
constituit a Consiliului local al comunei Dolje ti, jude ul Neam ;ș ț ț

- Încheierea  nr.522/10.11.2020 a Judecătoriei Roman, privind validarea mandatelor
consilierilor locali declara i ale i pentru Consiliul local al comunei Dolje ti, ț ș ș
jude ul Neam ;ț ț

- propunerile  liderilor  de  grup  ai  P.N.L., P.S.D.,  P.M.P.  i  A.L.D.E.   privindș
organizarea  comisiilor  de specialitate  pe principalele  domenii  de activitate  social-
economică;

- raportul de specialitate al secretarului general al comunei Dolje ti  ș cu nr.10033 din
23.11.2020;

- referatul de aprobare al primarului comunei Dolje ti cu nr.ș  10034 din 23.11.2020   ; 
           În temeiul prevederilor art.124, 125, 126, 127, 129, 134 alin.(3) lit.’’b’’, 139, 196 si
208 din Ordonan a de Urgen ă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cuț ț
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
 

Art.1 – Se aprobă organizarea următoarele comisii de specialitate ale Consiliului local al
comunei Dolje ti, jude ul Neam :ș ț ț

I. Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget-finanţe,
administrarea  domeniului  public  şi  privat  al  comunei,  agricultură,  gospodărire,
protecţia mediului, comerţ si urbanism  

II. Comisia  pentru  administratie  publica  locala,  juridica  si  de  disciplina,  apararea
ordinii si linistii publice si a drepturilor cetatenilor

III.  Comisia  pentru  invatamant,  sanatate  si  familie,  munca  si  protectie  sociala,
activitati social-culturale, culte si protectia copiilor 

 
   Art.2 – Comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Dolje ti, jude ul Neam  ș ț ț
vor avea următoarea componenţă:
           (1) Comisia I – Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire, protecţia mediului, 
comerţ si urbanism  



1. ________________________ - pre edinteș
2. ________________________ - secretar
3. ________________________
4._________________________
5._________________________

     (2) Comisia II – Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 
apararea ordinii si linistii publice si a drepturilor cetatenilor:

1. ________________________ - pre edinteș
2. ________________________ - secretar
3. ________________________
4._________________________
5._________________________

       
    (3) Comisia III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protectie 
sociala,  activitati social-culturale, culte si protectia copiilor:

1. ________________________ - pre edinteș
2. ________________________ - secretar
3. ________________________
4._________________________
5._________________________

Art.3 – Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate sunt cele 
prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei 
Dolje ti, jude ul Neam .ș ț ț
          Art.4  – Secretarul general al comunei va comunica autorităţilor şi persoanelor
interesate  prezenta  hotărâre  şi  o  va  aduce  la  cunoştinţa  publică  prin  afişaj  la  sediul
instituţiei.

Iniţiator – primar,
LUNGU ALBERT



ROMÂNIA
JUDE UL NEAMȚ Ț

COMUNA DOLJE TIȘ
PRIMAR

Nr.10033 din 23.11.2020

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

Consiliului local al comunei Dolje ti, ș jude ul Neamț ț

       Prin  prezenta  vă  aducem la  cunoştinţă  că,  în  cadrul  acestei  şedinţe  ,  se  impune  ca
necesară organizarea de către Consiliul Local a comisiilor de specialitate conform  prevederilor
art. 124  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ potrivit cărora:
” (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.

Luând în considare aceste prevederi propun organizarea unui număr de 3 comisii de
specialitate după cum urmează:

a.  Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanţe,
administrarea  domeniului  public  şi  privat  al  comunei,  agricultură,  gospodărie  comunală,
protecţia mediului şi turism cu un număr de 5 membri.

b. Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi
social-culturale, culte, protecţie copii cu un număr de 5 membri. ;

c. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii
şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor cu un număr de 5 membri.

Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri în fiecare comisie de specialitate
se stabile te de către Consiliul local cu respectarea configura iei politice de la alegerile localeș ț
din data de 27.09.2020.

Componen a comisiilor de specialitate se face la  propunerea grupurilor  de consilieriț
avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în
care îşi desfăşoară activitatea. 

Avându-se  în  vedere  cele  precizate  mai  sus,  propun  consiliului  local  organizarea
comisiilor de specialitate conform prevederilor legale.

INIŢIATOR,
Primar,

               LUNGU ALBERT



ROMANIA
JUDETUL NEAMȚ

COMUNA DOLJE TIȘ
PRIMARIA

email: primcomdoljesti@yahoo.com
Tel/fax 0233780514

Nr. 10034 din 23.11.2020   

SECRETAR GENERAL COMUNĂ

R A P O R T    D E    S P E C I A L I T A T E
favorabil la proiectul de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al comunei Dolje ti, jude ul Neamș ț ț

        În conformitate  art. 136 din Ordonan a de Urgen ă a Guvernului nr. 57/2019 privindț ț
Codul administrativ, cu modificările i completările ulterioare, secretarul general al U.A.T, aș
analizat  Proiectul  de  hotărâre  privind  organizarea  comisiilor  de  specialitate  ale  Consiliului
Local Dolje ti, în raport cu atribu iile i competen ele specifice  i a constatat următoarele:ș ț ș ț ș

a)  Domeniul  reglementat:  administra ie  publică  locală/organizarea  comisiilor  deț
specialitate ale Consiliului Local al comunei  Dolje ti.ș

b) Impactul financiar asupra bugetului local: cheltuielile pentru plata indemniza iei ț
lunare pentru participarea consilierilor locali la comisiile de specialitate ale Consiliului  Local 
al comunei Dolje ti se suportă din bugetul local.ș

c)  Compatibilitatea  şi  conformitatea  cu  legile,  ordonanţele,  hotărârile  Guvernului,
strategiile na ionale i legisla ia secundară (ordine, instruc iuni, normative, regulamente, etc.),ț ș ț ț
în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre:
prin proiectul de hotărâre analizat se respectă i se pun în aplicare prevederile:ș
-  art.124  din Ordonan a de Urgen ă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cuț ț
modificările i completările ulterioare;ș

inând seama de cele precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre esteȚ
fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalită ii,ț
în acest  sens propunem analizarea i  supunerea spre dezbatere i  adoptare a proiectului deș ș
hotărâre în cauză, în prima edin ă a Consiliului Local al comunei Dolje ti.ș ț ș       

Secretar general ,
                Mihaela Cezar
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