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PROIECT  DE   HOTĂRÂRE      
privind stabilirea numărului comisiilor de specialitate, domeniile și numărul membrilor din cadrul 

fiecărei comisii  ale Consiliului Local al comunei Tiream  

 

Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţă extraordinară, convocată de îndată,  pentru 

data de 18.11.2020 ; 

Având în vedere Ordinul  Prefectului  judeţul  Satu Mare , nr. 376/29.10.2020   privind  

constatarea îndeplinirii condiţiilor  legale de  constituire a  Consiliului local al comunei Tiream;  

Luând în considerare referatul  de aprobare al primarului  comunei  Tiream înregistrat  sub nr. 

3393 /16.11.2020, raportul compartimentului de resort  înregistrat sub nr.3396/16.11.2020 ; 

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

modificările şi completările ulterioare , precum și cu prevederile art.8 din Anexa  la H.C.L.Nr.38/2019 

privind aprobarea Regulamentului  de  organizare şi  funcţionare a Consiliului local al comunei Tiream, 

județul Satu Mare , adoptată la data de 30 octombrie 2019 ;  

Ținând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legilativă pentru 

elaborarea  actelor normative , republicată, cu  modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.139,alin.(1) și a art.196,alin.(1) lit.a) din  O:U.G.nr. 57/2019   privind 

Codul  administrativ,  cu  modificările şi completările ulterioare ,    
 

H O T Â R Ă Ș T E : 
 

Art.1. - Se aprobă organizarea unui număr de 3(trei) comisii de specialitate  pe următoarele 

domenii de activitate : 

Comisia nr. 1. – Comisia pentru programe  de dezvoltare economico-socială, buget – finanțe, 

agricultură, gospodărire comunală , protecția mediului și salubrizare, formată din  

5 membri; 

Comisia nr.2. – Comisia pentru  administrarea domeniului public și privat , realizarea lucrărilor 

publice ,conservarea monumentelor istorice, urbanism și amenajarea teritoriului , formată din 5 membri; 

Comisia nr.3. – Comisia pentru  învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, 

protecția copilului , culte ,sport și tineret, juridică și de disciplină, formată din 5 membri. 

Art.2. – Componența nominală  a comisiilor de specialitate stabilite la art.1 este următoarea: 

Comisia nr. 1. – Comisia pentru programe  de dezvoltare economico-socială, buget – finanțe, 

agricultură, gospodărire comunală , protecția mediului și salubrizare, având următoarea componenţă:  

1. Dl. / d-na    _____                                ,    consilier local din partea   _____ 

2. Dl. / d -na    _____                               ,   consilier local din partea ______              

3. Dl. / d-na         _____                          ,    consilier local din partea  ______    

4. Dl. / d-na       _____                             ,   consilier local din partea   ______ 

5. Dl. / d-na    _____                                ,    consilier local din partea  __ 

Comisia nr.2. – Comisia pentru  administrarea domeniului public și privat , realizarea lucrărilor 

publice, conservarea monumentelor istorice urbanism și amenajarea teritoriului , având următoarea 

componenţă:  

1. Dl. / d-na                                    ,    consilier local din partea   _____ 

2. Dl. / d -na                                   ,   consilier local din partea ______              

3. Dl. / d-na                                   ,    consilier local din partea  ______    

4. Dl. / d-na                                    ,   consilier local din partea   ______ 

5. Dl. / d-na                                    ,    consilier local din partea  _______ 



 

 

 

 Comisia nr.3. – Comisia pentru  învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, 

protecția copilului , culte ,sport și tineret, juridică și de disciplină, având următoarea componenţă:  

1. Dl. / d-na                                    ,    consilier local din partea   _____ 

2. Dl. / d –na                                    ,   consilier local din partea ______              

3. Dl. / d-na                                   ,    consilier local din partea  ______    

4. Dl. / d-na                                    ,   consilier local din partea   ______ 

5. Dl. / d-na                                    ,    consilier local din partea  ______ 

                 Art.3. – Funcționarea și  atribuțiile  comisiilor de specialitate  sunt reglementate prin 

Regilamentul de organizare și funcționare  a Consiliului local a comunei Tiream, județul Satuu Mare.  

    Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică 

 Primarului ales al comunei   Tiream ,  

 Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare . 

 

         Art.5. Secretarul   general  al  comunei  Tarsolt   va îndeplini procedura de 

comunicare a prezentei hotărâri.  

 

Tiream, la  16 noiembrie 2020  

 

                          I N I Ţ I A T O R                                                           Avizat pentru legalitate,                                          

                               PRIMAR ,                                                   Secretar general al comunei Tiream                                                       

                           dl. Tar Nicolae                                                            jr.Maria GRIGORAŞ 
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R O M Â N I A  

JUDEŢUL SATU MARE  

COMUNA  TIREAM 

- P R I M A R – 

Nr. 3393 din  16.11.2020 

 
 

                                      REFERAT  DE APROBARE 
privind stabilirea numărului comisiilor de specialitate, domeniile și numărul membrilor din cadrul 

fiecărei comisii  ale Consiliului Local al comunei Tiream  

 
În conformitate cu prevederile  art.124  O.U.G.nr. 57/2019   privind Codul  administrativ  cu  

modificările şi completările ulterioare , după constituire , consiliul local  adoptă o hotărâre  prin care își 

organizwează  comisii de specialitate , pe principalele domenii de activitate , membrii acestora fiind 

numai consilierii locali: 

          “(1) Dupa constituire, consiliul local isi organizeaza comisii de specialitate, pe principalele 

domenii de activitate, in termenul stabilit prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului 

local. 

   (2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. 

   (3) Operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, domeniile 

de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate, numarul si denumirea acestora, numarul 

membrilor fiecarei comisii si modul de stabilire a locurilor ce revin fiecarui grup de consilieri sau 

consilieri independenti, precum si componenta nominala a acestora se stabilesc prin hotarare a 

consiliului local, cu respectarea configuratiei politice de la ultimele alegeri locale. Numarul membrilor 

unei comisii este intotdeauna impar. 

   (4) Numarul locurilor ce revine fiecarui grup de consilieri sau consilierilor independenti in fiecare 

comisie de specialitate se stabileste de catre consiliul local, cu respectarea configuratiei politice de la 

ultimele alegeri locale. 

   (5) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor 

independenti de catre consiliul local, avandu-se in vedere, de regula, optiunea acestora, pregatirea lor 

profesionala si domeniul in care isi desfasoara activitatea. In functie de numarul membrilor consiliului, 

un consilier poate face parte din cel putin o comisie si din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia 

de baza.” 

            Ținând cont de prevederile art. 124 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) coroborate cu prevederile art. 125 

și art. 126 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,, 

În temeiul prevederilor art.136,alin.(1) din din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, modificată, 

INIŢIEZ: 

proiect de hotărâre privind stabilirea numărului comisiilor de specialitate, domeniile și 

numărul membrilor din cadrul fiecărei comisii  ale Consiliului Local al comunei Tiream 
 

 
Tiream, la 16 noiembrie 2020 

 

INIŢIATOR PROIECT: 

Primar , 

dl. Tar Nicolae 

 

Red. T.N. 

Tehn.G.M. 
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R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM 

JUDEŢUL SATU MARE 

Nr. 3396 din 16.11.2020 

 
 

 

RAPORT  DE   SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privind stabilirea numărului comisiilor de specialitate, domeniile și 

numărul membrilor din cadrul fiecărei comisii ale Consiliului Local al comunei Tiream 
 
                             

 În conformitate cu prevederile  art.124 , alin.(1)  din  O.U.G.nr. 57/2019   privind Codul  

administrativ  cu  modificările şi completările ulterioare și potrivitt Regulamentului  de  organizare şi  

funcţionare a Consiliului local al comunei Tiream, județul Satu Mare  aprobat prin HCL nr.38/2019, 

adoptată la data de 30 octombrie 2019  , după constituire , consiliul local  adoptă o hotărâre  prin care își 

organizează  comisii de specialitate , pe principalele domenii de activitate , membrii acestora fiind numai 

consilierii locali. 

Totodată  conform prevederilor art.124, alin.(3) , alin.(4) , alin.(5) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare : 

   (3) Operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, 

domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate, numarul si denumirea acestora, 

numarul membrilor fiecarei comisii si modul de stabilire a locurilor ce revin fiecarui grup de consilieri 

sau consilieri independenti, precum si componenta nominala a acestora se stabilesc prin hotarare a 

consiliului local, cu respectarea configuratiei politice de la ultimele alegeri locale. Numarul membrilor 

unei comisii este intotdeauna impar. 

   (4) Numarul locurilor ce revine fiecarui grup de consilieri sau consilierilor independenti in fiecare 

comisie de specialitate se stabileste de catre consiliul local, cu respectarea configuratiei politice de la 

ultimele alegeri locale. 

   (5) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor 

independenti de catre consiliul local, avandu-se in vedere, de regula, optiunea acestora, pregatirea lor 

profesionala si domeniul in care isi desfasoara activitatea. In functie de numarul membrilor consiliului, 

un consilier poate face parte din cel putin o comisie si din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia 

de baza.” 

Ținând seama de spoecificul hotărârilor  adoptate până în present de consiliul localal comunei 

Tiream , considerăm că un număr de  3 (trei) comisii de specialitate  în domeniile propuse  prin proiectul 

de hotărâre  corespund activităților  derulate  de  primîria comunei Tiream. 

 Prin urmare consider că sunt îndeplinite condițiile legale  privind aprobarea proioectului de 

hotărâre  inițiat de primarul comunei Tiream, domnul Tar Nicolae. 

  

 

  Tiream, la 16 noiembrie 2020. 

Secretarul general al comunei Tiream, 

 jr. Maria Grigoraș   
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