ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
ORAŞUL BEREŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 35
Din 31 octombrie 2020
privind : organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Berești, județul Galați
Iniţiatorul proiectului de hotărâre : Primar Bejan Mihai Lucian
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului :

4609 / 26.10.2020

Consiliul Local al oraşului Bereşti , judeţul Galaţi , întrunit în şedinţa ordinară din data de
31.10.2020;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4608/26.10.2020 al iniţiatorului proiectului de
hotărâre Primarul oraşului Bereşti , judeţul Galaţi;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4610/ 26.10.2020 al compartimentului de resort
din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Bereşti , judeţul Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 124, art. 129 alin. (1) și alin. (14) din Ordonanța de Urgență
nr. 57/ 2019, privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 139, alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a” și art. 197 alin. (4) din Ordonanța de Urgență
nr. 57/ 2019, privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se organizează comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Oraşului Bereşti ,
Judeţul Galaţi în următoarele domenii şi în următoarea componenţă:
1. Comisia nr. 1 – dezvoltare economico-socială, finanţe, comerţ, administrarea domeniului
public şi privat, servicii :
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Numele şi prenumele
PETREA AFTENE
TAȘCĂ NELA PARASCHIVA
SLIVNEANU VALENTIN
BÂRLĂDEANU TĂNASE
HORGHIDAN GHEORGHE

Formaţiunea politică
Partidul Național Liberal
Partidul Național Liberal
Partidul Național Liberal
Partidul Social Democrat
Partidul Social Democrat

Funcţia
Preşedinte
Secretar
Membru
Membru
Membru

2. Comisia nr. 2 – urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură :
Nr.
crt.
1
2
3

Numele şi prenumele
DOROBĂȚ GELU
MUNTEANU ADRIAN
___________________*

Formaţiunea politică
Partidul Național Liberal
Partidul Național Liberal
Partidul Social Democrat

* se completează cu supleantul PSD ce va fi validat de Judecătoria Tg. Bujor

Funcţia
Preşedinte
Secretar
Membru

3. Comisia nr. 3 – învăţământ , sănătate , cultură , protecţie socială , sport , administraţie
publică , juridică , apărarea ordinii publice , respectarea drepturilor şi libertăţilor omului :
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Numele şi prenumele
MOISE TATIANA
MÎRZA DANIEL-MIHAI
GHIMUȘ ION
HURDUC GEORGETA
MUNTEANU IOAN

Formaţiunea politică
Partidul Național Liberal
Partidul Național Liberal
Partidul Național Liberal
Partidul Social Democrat
Partidul Social Democrat

Funcţia
Preşedinte
Secretar
Membru
Membru
Membru

Art.2 Funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate sunt prevăzute în Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Bereşti , Judeţul Galaţi.
Art.3 Dispoziţiile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştinţa publică prin afişare la sediul
Consiliului Local al oraşului Bereşti , judeţul Galaţi, prin publicare pe site-ul http://orasulberesti.ro și
se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Galaţi în vederea exercitării controlului sub aspectul
legalităţii.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI ,
PETREA AFTENE
Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
DONCIU ANA CRISTINA

ROMANIA
JUDETUL GALATI
ORAȘUL BEREȘTI
PRIMAR

NR. 4608 /26.10.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind: organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Orașului Berești, județul Galați

Potrivit art. 124 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare – după constituire consiliul local îşi organizează comisii de specialitate,
pe principalele domenii de activitate. În fapt, în urma alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020,
Consiliul Local al Orașului Berești s-a constituit în data de 22.10.2020, fapt constatat prin Ordinul Prefectului
Județul Galați nr. 456 din 23.10.2020.
Conform prevederilor art. 124 din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019: “(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.”
Constituirea comisiilor de specialitate este prevăzută și în Capitolul III „Organizarea Consiliului Local”
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al orașului Berești, adoptat prin Hotărârea nr.
34 din 30 septembrie 2019 și este necesară pentru avizarea proiectelor de hotărâre ce urmează a fi supuse
discuției în ședințele Consiliului Local al Orașului Berești.
Având în vedere prevederile legale în vigoare și pentru buna funcționare a autorităților administrației
publice locale, propun Consiliului Local al oraşului Bereşti, judeţul Galaţi organizarea, prin hotărâre, a 3 comisii
de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Berești, județul Galați, pe următoarele domenii:
- Comisia nr. 1 – dezvoltare economico-socială, finanţe, comerţ, administrarea domeniului public şi
privat, servicii
- Comisia nr. 2 – urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură
- Comisia nr. 3 – învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială , sport, administraţie publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor omului.
Pentru respectarea configurației politice, propun ca Partidul Național Liberal să aibă câte 3 membri în
Comisiile nr. 1 și 3 și 2 membri în Comisia nr. 2 iar Partidul Social Democrat să aibă câte 2 membri în Comisiile
nr. 1 și 3 și respectiv, 1 membru în Comisia nr. 2, realizându-se și condiția numărului impar de membri.

PRIMAR,
Bejan Mihai-Lucian

ROMANIA
JUDETUL GALATI
ORASUL BERESTI
SECRETAR GENERAL

Nr. 4610 din 26.10.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind: organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Orașului Berești, județul Galați
Procedând în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit. « a » din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ şi constatând solicitarea iniţiatorului proiectului de hotărâre privind
organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Berești, județul Galați,
apreciez propunerea ca temeinica si oportuna.
Astfel, prin proiectul de hotărâre se propune constituirea a 3 comisii, urmare a începerii unui
nou mandat al Consiliu Local, legal constituit în urma ședinței privind ceremonia de constituire ce a
avut loc în data de 22 octombrie 2020.
Proiectul de hotărâre este inițiat în conformitate cu art. 124 din Codul Administrativ – OUG nr.
57/2019, potrivit căruia „ (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.”
De asemenea, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local aprobat prin
Hotărârea nr. 34/30.09.2019, reglementează organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului la
Secțiunea a 3-a a Capitolului III – Organizarea Consiliului Local.
Fata de cele sus arătate, în conformitate cu prevederile art. 124 alin. (1) – (3) și ale art. 129
alin. (1) și alin. (14) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare, supunem discuţiei şi aprobării Consiliului Local al oraşului
Bereşti proiectul de hotărâre privind: organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Orașului Berești, județul Galați.
SECRETAR GENERAL,
Donciu Ana Cristina

