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CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 92 

privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Oțeleni 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 

10.11.2020, la care participă un număr de 12 consilieri din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că domnul Dieac Adrian 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 organizarea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local Oțeleni; 

Având în vedere prevederile art. 124 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 11 din Regulamentul de organizare și funcționare al 

Consiliului Local Oțeleni; 

Având în vedere Procesul-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; 

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

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr. 8503 din 06.11.2020; 

Având în vedere propunerile grupurilor de consilieri pentru nominalizarea membrilor 

comisiilor de specialitate ale consiliului local, aprobate cu un număr de 12 voturi ”pentru”, 0 

voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, conform procesului verbal nr. 8577/10.11.2020; 

Având în vedere că un loc de consilier local este declarat vacant prin ordinul Prefectului 

Județului iași nr. 364/28.10.2020; 

Având în vedere că la momentul adoptării hotrârii nu sunt constituite comisii de 

specialitate ale consiliului local; 

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 12 voturi 

”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

 

ART.1 - Se organizează comisiile de specialitate ale Consiliului Local Oțeleni, în număr 

de 3 (trei), după cum urmează:  

1. Domeniul economic – 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.  
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2. Domeniul juridic - Comisia juridică, de disciplină, protecţia mediului înconjurător, de 

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

libertăţilor cetăţenilor.  

3. Domeniul cultural - Comisia pentru cultură, sport, mass-media, culte, agrement, 

sănătate, familie, protecţie socială. 

ART.2 Operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de 

specialitate sunt: aprobrea numărului și denumirea acestora, domeniile de activitate, 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 cu respectarea 

configuratiei politice de la ultimele alegeri locale. 

ART.3  Se aprobă numarul membrilor fiecarei comisii după cum urmează: 

a) 5 membri petru 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.   

b) 3 membri pentru Comisia juridică, de disciplină, protecţia mediului înconjurător, de 

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

libertăţilor cetăţenilor.  

c) 5 membri pentru Comisia pentru cultură, sport, mass-media, culte, agrement, sănătate, 

familie, protecţie socială. 

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; 

4. Candidat independent  - 1 loc. 

(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) Candidat independent – 1 loc; 
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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. Loc candidat independent (vacant) - membru; 

ART.6 – Comisiile de specialitate își vor desfășura activitatea conform prevederilor 

legale în vigoare precum și conform Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului 

local. 

ART.7  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Consilierilor din cadrul Consiliului Local Oțeleni. 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

DIEAC ADRIAN                                   Conf. art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019  

   Secretar general, 

Oțeleni, 10 noiembrie 2020                       BENCHEA L. ROBERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


