
PRIMARIA MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

BIROU CANCELARIE, SISTEME DE MANAGEMENT 

Nr. 24312 din 26.10.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare cu privire la completarea Anexei la HCL nr. 2/21.10.2020 privind 

organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

municipiului Alexandria. 

 

 Necesitatea si oportunitatea proiectului. 

     Prin referatul de aprobare nr. 24311din 26.10.2020, Primarul municipiului Alexandria – 

dl. Victor Dragusin propune , in conformitate cu prevederile art.136, alin. (1) din OUG nr. 

57/2019 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei, elaborarea de catre 

Biroul Cancelarie, Sisteme de Management, a unui proiect de hotarare cu privire la completarea 

HCL nr. 2/21.10.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale 

Consiliului local al municipiului Alexandria. 

 Necesitatea proiectului se datorează faptului ca în cadrul comisiilor au ramas locuri 

vancante datorita invalidării a trei mandate de consilieri locali și se impune completarea acestora 

cu urmatorii consilieri supleanți validați de către Judecătoria Alexandria. 

 Legalitatea proiectului. 

 La art. 124 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României se prevede: 

“Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local 

    (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.” 

     Urmare a organizării comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, se impune 

completarea acestora cu următorii consilieri validați și adoptarea unui proiect de hotărâre cu 

privire la completarea Anexei la HCL nr. 2/21.10.2020.     

Proiectul de hotarare insotit de intreaga documentatie va fi supus spre dezbaterea si 

aprobarea Consiliului local al municipiului Alexandria. 

ȘEF BIROU, 

Plosceanu Cristian 


