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H O T Ă R Â R E A     Nr.35 

 
Din 05.11.2020 

 
 
Privind:  organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local 

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi; 
Nr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7067/04.11.2020 

 
Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 

05.11.2020; 
 Având in vedere Expunerea de motive a d-lui Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judeţul 
Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.7067/04.11.2020; 
 Având in vedere Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, înregistrat sub 
nr.7071/04.11.2020; 

Având în vedere prevederile art.124 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare ; 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1.- Se constituie comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul 
Galaţi, în componenţa şi pe domeniile de activitate prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art.2.- Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate sunt stabilite prin 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local. 
 Art.3.- Secretarul general al comunei Ivești, județul Galați va comunica prezenta hotărâre celor 
interesați. 
 
 
  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează, 
 
        SECRETAR GENERAL, 
 
  Brăilescu Petru    Toma Zanfirica  
 
 
 
 

Consilieri în funcţie: 14           Consilieri prezenţi:  12 
Număr voturi înregistrate: Pentru= 12 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri =0 



Anexa 
La Hotărârea nr. 35  

                        din 05.11.2020 
 

DOMENIILE ŞI COMPONENŢA NOMINALĂ 
 

a comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi. 
 

1. Comisia nr.1 

Pentru agricultură, activităţi economico-financiare 

1. Brăilescu Petru  - preşedinte 
2. David Garofița   - secretar  
3. Gotu Gică   - membru 
 

2. Comisia nr.2 
 
Pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,  
 
1. Ene Maricel   - preşedinte 
2. Dolea Ion   - secretar  
3. Deleanu Gabriel  - membru 
 

3. Comisia nr.3 
 

Pentru activităţi social – culturale, culte, învăţământ, tineret şi sport  
 
1. Gruia Ion   - preşedinte 
2. Tudose Ilie   - secretar  
3. Popa Ion   - membru 
 

4. Comisia nr.4 
 

Pentru muncă şi protecţie socială, protecţie copii, sănătate și familie 
 
1. Mihalache Tanța  - preşedinte 
2. Gîrlescu Victor  - secretar  
3. Anghel Maricel  - membru 
 
 

5. Comisia nr.5 
 

Pentru minoritati, validare, juridică şi de disciplină  
 

1. Mitu Mihai   - preşedinte 
2. Pavel Gheorghe  - secretar  
3. consilier supleant PNL - membru 
4. consilier supleant PSD - membru 
5. consilier supleant PSD - membru 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Nr. 7067 din 04.11.2020 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
La proiectul de hotărâre privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local 

 
 
 Potrivit prevederilor art.124 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 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.Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai 
consilierii locali. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă. 
 Față de cele arătate, propun organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local 
potrivit proiectului de hotărâre anexat. 
  
 
      P R I M A R , 
 
      Gheoca Maricel  
 
 



  ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R ,  
Compartiment Administrator Public, 
Nr. 7071 din 04.11.2020    
 
 
 
 
    RAPORT DE SPECIALITATE 
 
La Proiectul de hotărâre privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local 

 
 
 Prin proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator se propune organizarea Comisiilor 
de specialitate ale Consiliului local. 
 Proiectul de hotărâre este intocmit cu respectarea prevederilor art. 123 alin. (1) din 
O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit 
căruia, după declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în termenul 
stabilit prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, un preşedinte de 
şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului şi semnează 
hotărârile adoptate de acesta. Preşedintele de şedinţă se alege prin vot deschis cu majoritate 
simplă, prevăzută la art. 5, lit. ee). 
 Consiliul local al comunei Ivești județul Galați a fost declarat ca legal constituit prin 
Ordinul nr.557/02.11.2020, emis de Prefectul județului Galați, în baza Încheierii Judecătoriei 
Liești din 27.10.2020, pronunțată în dosarul 1656/838/2020, și a Procesului verbal al ședinței de 
constituire a Consiliului local Ivești, din data de 30.10.2020, înregistrat cu nr.6922/30.10.2020. 
   Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale: 
    a) conduce şedinţele consiliului local; 
    b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunţă rezultatul votării, cu 
precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a abţinerilor numărate şi evidenţiate de 
secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în procesul-verbal al şedinţei; 
    c) semnează procesul-verbal al şedinţei; 
    d) asigură menţinerea ordinii, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a 
consiliului local; 
    e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a 
consiliului local; 
    f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) sau propune consiliului 
aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz; 
    g) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a 
consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local. 
 Față de cele arătate, apreciez oportunitatea proiectului de hotărâre privind alegerea 
președintelui de ședință prezentat de iniţiator pentru a fi dezbătut şi aprobat in sedinta 
extraordinară din 05.11.2020. 
 
 

ADMINISTRATOR PUBLIC, 
 
        Băraru Oana – Giorgiana 
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