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ROMÂNIA  
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COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 3142 din 14.04.2021 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Oțeleni nr. 92 din 10 noiembrie 2020 

privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Oțeleni 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă _______ în data de _______, la 

care participă un număr de___consilieri din totalul de 12 consilieri în funcţie; 

Văzând că domnul/doamna ___________ este președinte de ședință; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către primarul  

comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai, privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Local Oțeleni nr. 92 din 10 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Oțeleni; 

Având în vedere adresa Instituției Prefectului – Județul Iași nr. 20610/17.12.2020; 

Având în vedere prevederile art. 58 și art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Având în vedere Încheierile nr. 2300/15.10.2020 și nr. 2429/30.10.2020 pronunțate de 

către Judecătoria Pașcani; 

Având în vedere Ordinele Prefectului județului Iași nr. 364/28.10.2020 și nr. 

402/05.11.2020; 

Având în vedere  că în cadrul consiliului local nu există un mandat de consilier local 

independent, motivat de faptul că mandatul candidatului independent nu poate fi completat cu 

supleanți; 

Având în vedere prevederile art. 124 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia ”numărul membrilor 

unei comisii este întotdeauna impar; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr.________ din data de ____________; 

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de disciplină, protecţia mediului înconjurător, 

de organizare şi dezvoltare urbanistică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor, înregistrat cu nr.___din_____________; 

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ..........voturi 

”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și ..........”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 



I. - Se modifică Hotărârea Consiliului Local Oțeleni nr. 92 din 10 noiembrie 2020 privind 

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Oțeleni, după cum urmează: 

1. Articolul 4 alin. (1) se va modifica și va avea următorul cuprins: 

”ART.4 (1) Se stabilește numărul de locuri ce revin fiecarui grup de consilieri sau 

consilieri independenti, cu respectarea configuratiei politice de la ultimele alegeri locale, 

conform Procesului-verbal al Circumscripției Electorale nr. 62 al comunei Oțeleni privind 

centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru 

consiliul local la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020, după cum urmează: 

1. PSD – 6 locuri; 

2. PNL – 5 locuri; 

3. PMP – 1 loc;” 

2.  Articolul 4 alin. (2) se va modifica și va avea următorul cuprins: 

”(2) Se stabilește numărul de locuri ce revin fiecarui grup de consilieri sau consilieri 

independenti, cu respectarea configuratiei politice de la ultimele alegeri locale, pentru fiecare 

comisie de specialitate după cum urmează:  

1. Comisia pentru activităţi economico-financiare, impozite şi taxe locale, buget local, 

muncă și comerț, administrarea domeniului public şi privat, realizarea lucrărilor publice, 

învățământ și agricultură:  

a) PSD - 2 locuri;  

b) PNL - 2 locuri; 

c) PMP – 1 loc; 

2. Comisia juridică, de disciplină, protecţia mediului înconjurător, de organizare şi 

dezvoltare urbanistică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor: 

a) PSD - 2 locuri;  

b) PNL - 1 loc; 

3. Comisia pentru cultură, sport, mass-media, culte, agrement, sănătate, familie, 

protecţie socială: 

a) PSD - 2 locuri;  

b) PNL - 2 locuri; 

c) ______– 1 loc;” 

3. Articolul 5 se va modifica și va avea următorul cuprins: 

” ART.5 Se aprobă componenta nominala a comisiilor prevăzute la art. 1 după cum 

urmează: 

1.Comisia pentru activităţi economico-financiare, impozite şi taxe locale, buget local, muncă 

și comerț, administrarea domeniului public şi privat, realizarea lucrărilor publice, 

învățământ și agricultură: 

1. Dieac Adrian - membru; 

2. Tănasă Marius Onorel – membru; 

3. Benchea Robert - membru; 

4. Cezar Adrian – membru;; 

5. Damian Ioan - membru; 

2.Comisia juridică, de disciplină, protecţia mediului înconjurător, de organizare şi 

dezvoltare urbanistică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor.  

1. Cezar Iosif - membru; 

2. Bartic Daniela - membru; 

3. Benchea Ioan - membru; 



3.Comisia pentru cultură, sport, mass-media, culte, agrement, sănătate, familie, protecţie 

socială  

1. Moroșanu Anca Felicia - membru; 

2. Opăriuc Vasile Nicolae - membru; 

3. Aghiorghioaie Ionel - membru; 

4. Carp Dănuț - membru; 

5. _____________ - membru;” 

II.  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Oțeleni nr. 92 din 10 noiembrie 

2020 rămân nemodificate și își produc efectele. 

III. Persoanele prevăzute la art. I pct. 3 vor urmări ducere la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

IV. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Persoanelor prevăzute la art . I pct. 3; 

- Instituției Prefectului Județului Iași. 
 

INIȚIATOR 

PRIMAR, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U.A.T. COMUNA  OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 3143 din 14.04.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Oțeleni nr. 92 din 

10 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

Oțeleni  

 

Având în vedere adresa Instituției Prefectului – Județul Iași nr. 20610/17.12.2020; 

Având în vedere Încheierile nr. 2300/15.10.2020 și nr. 2429/30.10.2020 pronunțate de 

către Judecătoria Pașcani; 

Având în vedere Ordinele Prefectului județului Iași nr. 364/28.10.2020 și nr. 

402/05.11.2020; 

Având în vedere  că în cadrul consiliului local nu există un mandat de consilier local 

independent, motivat de faptul că mandatul candidatului independent nu poate fi completat cu 

supleanți; 

Având în vedere prevederile art. 124 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia ”numărul membrilor 

unei comisii este întotdeauna impar; 

Având în vedere prevederile art. 58 și art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.129 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

Vă propun adoptarea hotărârii în forma prezentată. 

 

PRIMAR, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U.A.T. COMUNA  OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Compartiment secretar general 

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 3144 din 14.04.2021 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Oțeleni nr. 92 din 

10 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

Oțeleni  

 

Dupa constituire, consiliul local isi organizeaza comisii de specialitate, pe principalele 

domenii de activitate, in termenul stabilit prin regulamentul de organizare si functionare a 

consiliului local. Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. Operatiunile 

desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, domeniile de activitate 

in care se pot organiza comisii de specialitate, numarul si denumirea acestora, numarul 

membrilor fiecarei comisii si modul de stabilire a locurilor ce revin fiecarui grup de consilieri 

sau consilieri independenti, precum si componenta nominala a acestora se stabilesc prin hotarare 

a consiliului local, cu respectarea configuratiei politice de la ultimele alegeri locale. Numarul 

membrilor unei comisii este intotdeauna impar. 

Numarul locurilor ce revine fiecarui grup de consilieri sau consilierilor independenti in 

fiecare comisie de specialitate se stabileste de catre consiliul local, cu respectarea configuratiei 

politice de la ultimele alegeri locale. 

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. In functie de 

numarul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel putin o comisie si din cel 

mult 3 comisii, dintre care una este comisia de baza.  

Dupa intrarea in vigoare a unui act normativ, pe durata existentei acestuia pot interveni 

diferite evenimente legislative, cum sunt: modificarea, completarea, abrogarea, republicarea, 

suspendarea sau altele asemenea. Evenimentele legislative pot fi dispuse prin acte normative 

ulterioare de acelasi nivel sau de nivel superior, avand ca obiect exclusiv evenimentul respectiv, 

dar si prin alte acte normative ulterioare care, in principal, reglementeaza o anumita 

problematica, iar ca masura conexa dispun asemenea evenimente pentru a asigura corelarea celor 

doua acte normative interferente.  

Având în vedere prevederie prevederile art. 124 și art. 129 alin. (1) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consider că 

proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii consiliului local în forma prezentată. 

 

Secretar general, 

Benchea Robert 

 

 

 

 


