
 

 

  

 

 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
Nr. 21730 / 23.10.2020 

Proiect 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate  

 
 

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrat 

la nr.  21729 /23.10.2020; 

 În conformitate cu prevederile art. 124 – 126, ale 129, alin. (1), și art. 139, alin. (3), 

lit. i 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  În cadrul Consiliului local al municipiului Fălticeni se  organizează un număr 

de  4 comisii de specialitate, după cum urmează : 

 a. Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, prestări servicii şi comerţ; 

 b. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor 

publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 

 c. Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte, protecţe 

socială, activităţi sportive şi de agrement; 

 d. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi 

liniştii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

 Art.2. Stabileşte un număr de ______ consilieri locali pentru Comisia pentru 

programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al municipiului, prestări servicii şi comerţ, având următoarea componenţă: 

 _______________________ 

 _______________________ 



 _______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

  Art.3. Stabileşte un număr de _______ consilieri locali pentru Comisia pentru 

amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, având următoarea componenţă: 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 Art.4. Stabileşte un număr de ______ consilieri locali pentru Comisia pentru 

învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte, protecţe socială, activităţi sportive şi de 

agrement , având următoarea componenţă: 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

Art. 5. Stabileşte un număr de _____ consilieri locali pentru Comisia pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, având următoarea componenţă: 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

           Art. 5.    Secretarul general al municipiului Fălticeni va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri. 

                            INIŢIATOR 
                                  PRIMAR 
                  prof. Gheorghe Cătălin Coman      
 
                                                                                                          A V I Z A T 

      Secretar general municipiu 
                                                                              jr. Mihaela Busuioc 

 



 

 

     R O M A N I A 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FALTICENI 
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
        Nr. 21731 / 23.10.2020 

 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre  privind  constituirea comisiilor de specialitate pe 

principalele domenii de activitate 
 
 
 

În conformitate cu  prevederile 124 – 126 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local, după constituire, îşi 

organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate, în termenul 

stabilit prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local. 

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, precum şi componenţa 

nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. 

Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar. 

Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. 

Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi, 

după  caz, 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, 

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. 

 

 
Secretar general municipiu 

Jr. Mihaela Busuioc 
 

 
 
 
 



 
 

ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FALTICENI 
PRIMAR 

 
                   Nr. 21729 / 23.10.2020 

 
 

REFERAT  DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind  constituirea comisiilor de specialitate pe principalele 

domenii de activitate  
 
 

Având în vedere că toate proiectele de hotărâri supuse dezbaterii și aprobării 

consiliului local trebuie să fie însoțite si de avizele comisiilor de specialitate, se impune 

stabilirea comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate, cât și a 

componenței acestora. 

După examinarea proiectului de hotărâre, comisia de specialitate a consiliului 

local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului. 

Avizele comisiilor se transmit secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, 

care dispune măsurile corespunzătoare înaintării lui către consilierii locali şi către 

iniţiatori, după caz, cel mai târziu în ziua şedinţei. 

Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale: 

 - analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate; 

- întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe 

care le prezintă consiliului local; 

- 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. 

Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local au caracter consultativ.  

În considerarea celor  expuse, propun spre analiză si aprobare Consiliului Local al 

municipiului Fălticeni, proiectul de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate pe 

principalele domenii de activitate. 

 

Inițiator, 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 

 


