ROMANIA
JUDETUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI

HOTĂRÂREA NR ...... proiect

Privitor la : organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
orasului Brezoi, judeţul Vâlcea

Consiliul local al orasului Brezoi, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
extraordinară din data de 12.11.2020, la care participă un număr de ..... consilieri
din totalul de 15 consilieri în funcţie;
Luând în dezbatere:
-Referatul de aprobare întocmit de primarul orasului Brczoi, prin care se
propune organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orasului
Brezoi , judeţul Vâlcea;
-Încheierea nr.654 pronunţată de Judecătoria Brezoi în dosarul
nr.1251/198/2020, în şedinţa camerei de consiliu de la 23.10.2020, privind
validarea mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi la alegerile locale din
data de 27 septembrie 2020;
-Ordinul Prefectului nr.689 din data de 01 noiembrie, 2020, prin care se
constată îndeplinirea condiţiilor legale de constituire a Consiliului Local Brezoi,
judeţul Vâlcea;
-Prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului
local Brezoi aprobat prin Hotărârea nr. 67/30.07.2020 ;
În conformitate cu prevederile art.124, art.l29 alin.(14) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.l96 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu un număr de ...... voturi "pentru", adoptă următoarea:
HOTĂRÂRE:

Art.l - Se aprobă organizarea următoarele comisii de specialitate ale
Consiliului local al orasului Brezoi, judeţul Vâlcea :
a. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărie
comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ cu un număr de 5 membri.
b. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor cu un număr de 3 membri. ;
c. Comisia pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială,
activităţi sportive şi de agrement cu un număr de 3 membri.
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d. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor
publice, protectia mediului, conservarea monurnentelor istorice si arhitectura cu
un numar de 5 membri.
Art.2 - Comisiile de specialitate ale Consiliului local al orasului Brezoi,
judeţul Vâlcea vor avea următoarea componenţă:
(1) Comisia I- Comisia pentru programe de dezvoltare economicosocială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
localităţii, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi
comerţ:

•.......................••.•.••......

.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
(2) Comisia II- Comisia pentru administraţia publică locală,
juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a respectării drepturilor
cetăţenilor :

....................................
....................................
....................................

culte, sănătate,
activităţi sportive şi de agrement :

(3) Comisia III- Comisia pentru
protecţie socială,

învăţământ,

cultură,

.....................................
.....................................
.....................................

(4) Comisia IV - Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism,
realizarea
lucrarilor
publice,
protectia
mediului,
conservarea
monumentelor istorice si arhitectura:
........•.....•......•..........•..•.

.....................................

.....................................
••••••...............................
........•...........................•

Art.3 - Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate
sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
local al orasului Brezoi, judeţul Vâlcea.
Art.4- Prezenta hotărâre va fi publicata, in conditiile legii şi va fi
comunicată domnului primar al localităţii şi Instituţiei Prefectului-Judeţul
Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate.
Brezoi, la 12.11.2020
Initiator:
Primar,
Schell Robert-ţd; ·
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Avizat pentru legalitate
Secretar general~orasBrezoi
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Sandu Nicolae
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Primaria Brezoi,Judetul Val cea
Nr.626111 0.11.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind organizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului local al orasului Brezoi, judeţul Vâlcea
Având în vedere;
- Încheierea nr.654 pronunţată de Judecătoria Brezoi în dosarul
nr.1251/198/2020, în şedinţa camerei de consiliu de la 23.10.2020, privind
validarea mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi la alegerile locale
din data de 27 septembrie 2020;
- Ordinul Prefectului nr.689 din data de 01 noiembrie, 2020, prin care se
constată îndeplinirea condiţiilor legale de constituire a Consiliului Local
Brezoi, judeţul Vâlcea;
- Prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului
local Brezoi aprobat prin Hotărârea nr.67 /2020 ;
- referatul de aprobare al primarului orasului Brezoi;
În temeiul prevederilor art.124, 125, 126, 129, 134 alin.(4), 139 şi 196 din
Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art.124 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, după declararea ca legal constituit, consiliul local alege,
organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.
Având în vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local al
orasului Brezoi să aprobe acest proiect în forma în care a fost propus de iniţiator.

Secretar general oras Br~~
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Primaria Brezoi, Judetul Valcea
Nr.6260/l 0.11.2020

REFERAT DE APROBARE
Cu privire la proiectul de hotărâre privind organizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului local al orasului Brezoi, judeţul Vâlcea
Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că, în cadrul acestei şedinţe ,
se impune ca necesară organizarea de către Consiliul Local a comisiilor de
specialitate conform prevederilor art. 124 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ potrivit cărora:
" ( 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.
Luând în considare aceste prevederi propun organizarea unui 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 localităţii, agricultură, gospodărie
comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ cu un număr de 5 membri.
b. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi
liniştii publice, a respectării drepturilor cetăţenilor cu un număr de 3 membri. ;
c. Comisia pentru învăţământ , culte, sănătate, cultură, protecţie socială,
activităţi sportive şi de agrement cu un număr de 3 membri.
d. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor
publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si arhitectura cu
un numar de 5 membri.
Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri şi consilierilor
independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către Consiliul

i

1

local cu respectarea configuraţiei politice de la alegerile locale din data de
27.09.2020.
Componenţa comisiilor de specialitate se face la propunerea grupurilor de
consilieri avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor
profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.
Avându-se în vedere cele precizate mai sus, propun consiliului local
organizarea comisiilor de specialitate conform prevederilor legale.
Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să adoptaţi proiectul de hotărare în
forma prezentă.
PRIMAR,
Schell Robert drian

J.l..
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