ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI
P R O I E C T nr. 62 din 5.11.2020
Avizat,
Secretar general,
Ionel Bostan
HOTĂRÂRE
privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
Văzând referatul de aprobare cu nr. 6138 din 5.11.2012, prin care Primarul comunei
propune organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate;
Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6139 din 5.11.2020, prin care se
propune organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate;
In aplicarea prevederilor art. 124 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 124, art. 125, art. 126, art. 139 alin. (1), art. 196 alin 1
litera a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
Consiliul Local al comunei Bodești adopta prezenta hotărâre:
Art. 1. Se aprobă organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei
Bodești:
1. Comisia pentru buget-finanţe, patrimoniu sport, tineret, fonduri europene, relaţii externe
şi strategii de dezvoltare comunitară;
2. Comisia pentru probleme juridice, servicii publice, comerţ, urbanism, amenajarea
teritoriului, mediu și turism;
3. Comisia pentru învăţământ, cultură, culte, drepturile omului, minorităţi, societatea civilă,
sănătate, muncă, protecţie socială, ordine publică.
Art. 2. Comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Bodești vor avea
următoarea componenţă, în urma supuneri la vot conform prevederilor art. 124 și 126 alin. (1)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, , cu modificările și completările ulterioare :
I. Comisia pentru buget-finanţe, patrimoniu sport, tineret, fonduri europene, relaţii
externe şi strategii de dezvoltare comunitară:
Nr. Numele și prenumele
Formațiunea
Funcția în comisie
crt.
politică
1
________________________
________
Președinte
2
________________________
________
Secretar
3
________________________
________
Membru
4
________________________
________
Membru
5
________________________
________
Membru
II. Comisia pentru probleme juridice, servicii publice, comerţ, urbanism, amenajarea
teritoriului, mediu și turism:
Nr. Numele și prenumele
Formațiunea
Funcția în comisie
crt.
politică
1
________________________
________
Președinte
2
________________________
________
Secretar
3
________________________
________
Membru
4
________________________
________
Membru
5
________________________
________
Membru

III. Comisia pentru învăţământ, cultură, culte, drepturile omului, minorităţi, societatea
civilă, sănătate, muncă, protecţie socială, ordine publică:
Nr. Numele și prenumele
Formațiunea
Funcția în comisie
crt.
politică
1
________________________
________
Președinte
2
________________________
________
Secretar
3
________________________
________
Membru
Art. 3. Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate sunt cele
prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Bodești.
Art.4. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor si
instituțiilor interesate.
Inițiator,
Primar,
Marinel BARNA
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Nr. 6138 din 5.11.2020

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

Văzând prevederile art. 124, art. 125 și art. 126, din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare am inițiat și propun aprobarea proiectului de hotărâre
privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.

PRIMAR,
Marinel BARNA

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
PRIMARIA
- Comuna Bodești, sat Bodești, strada Ștefan cel Mare, nr. 104, județul Neamț Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 6139 din 5.11.2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele
domenii de activitate
Prevederi legale: art. 124, art. 125 și art. 126, din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit art. 124 din OUG nr. 57/2019, autoritatea locală deliberativă are obligaţia
organizării de comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. Cu privire la
organizarea acestor comisii de specialitate, legiuitorul a reglementat m om entul îndeplinirii
acestei obligaţii, respectiv după constituirea consiliului local [art. 124 alin. (1)], actul
adm inistrativ prin care se consfiinţeşte organizarea acestora, respectiv hotărâre a consiliului
local [art. 124 alin. (3)3, term enul pentru adoptarea actului adm inistrativ - respectiv
termenul stabilit prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local [art. 124 alin.
(1)], precum şi rolul acestora în raport de activitatea desfăşurată în cadrul autorităţii
deliberative , respectiv analizarea proiectelor de hotărâri ale consiliului local si întocmirea de
avize asupra proiectelor de acte administrative [art. 125 alin. (1)]
în acest sens, spiritul reglementării prevăzut de art. 124 - 125 din Codul administrativ vizează
operaţionalizarea unor structuri care să faciliteze desfăşurarea activităţii consilierilor locali în
cadrul consiliului local, operaţionalizarea acestora realizându-se într-un moment clar definit în
existenţa consiliului local, respectiv după constituirea acestuia.
Art. 136 alin. (8) din Codul administrativ reglementează obligativitatea autorităţilor
deliberative de a dezbate proiectele de acte normative doar dacă sunt însoţite de o serie de
documente obligatoriu de redactat şi aprobat de instituţii juridice specifice existente. Menţionăm
astfel, cu titlu de exemplu existenţa unor compartimente de resort la nivelul aparatului de
specialitate al primarului pentru redactarea rapoartelor [art. 136 alin. (8), lit. b)] ori existenţa
unor comisii de specialitate constituite la nivelul consiliului local nou constituit în cazul emiterii
avizelor cu caracter consultativ [art. 136 alin. (8), lit. c) ].
Astfel, din interpretarea sistemică a prevederilor ante-menţionate reiese faptul că, la un
momentul constituirii consiliului local, pentru dezbaterea şi adoptarea hotărârilor care vizează
constituirea comisiilor de specialitate, avizele comisiilor de specialitate vor lipsi, având în vedere
faptul că la momentul supunerii dezbaterii hotărârilor care au acest obiect nu există structurile
care să poată formula şi prezenta în faţa consiliului local aceste avize.
În consecinţă apreciez că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi
supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local, conform celor prezentate mai sus.

Secretar general,
Ionel BOSTAN

