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PROIECT DE HOTARARE 
privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 

 
Consiliul local al comunei Sinca, întrunit în şedinţă extraordinara, la data de 

06.11.2020; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr. 6622/30.10.2020 a primarului 
comunei, precum şi raportul de specialitate al secretarului general al comunei nr. 
6623/30.10.2020, privind privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii 
de activitate; 

Vazand Ordinul Prefectului județul Brasov nr. 825/26.10.2020 prin care se 
declara ca legal constituit Consiliul local al comunei Sinca si incheierea din data de 
27 octombrie 2020 a Judecatoriei Fagaras privind validarea alegerii consilierului 
local supleant al comunei Sinca, in conformitate cu procedura reglementata de 
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 Codul administrativ cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Tinand cont de art. 124 - art. 126 din privind Codul administrativ cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul art. 139,  art. 196, alin. 1, lit. a), art. 197 si   art. 198, alin. 1 si alin. 
2 din ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile 
si completarile ulterioare, 

 
HOTARASTE: 

 
Articol unic. 

Se aleg comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Sinca astfel:  

Comisia nr. 1 - Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget 

finanţe, administrarea patrimoniului public şi privat al comunei, agricultură, 

silvicultură, gospodărie comunală,  protecţia mediului, servicii şi comerţ, in 

urmatoarea componenta: 

1.______________ PREȘEDINTE; 



2.______________   SECRETAR; 
3.______________   MEMBRU; 
4.______________   MEMBRU; 
5. ______________   MEMBRU; 

Comisia nr. 2 - Comisia pentru probleme de învăţământ, sănătate, cultură, protecţie 
socială, activităţi sportive şi de agrement, in urmatoarea componenta: 

1.______________ PREȘEDINTE; 
2.______________   SECRETAR; 
3.______________   MEMBRU; 
4.______________   MEMBRU; 
5. ______________   MEMBRU; 

Comisia nr. 3 - Comisia pentru probleme de administraţie publică, juridică, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, in urmatoare 
componenta: 

1.______________ PREȘEDINTE; 
2.______________   SECRETAR; 
3.______________   MEMBRU; 
4.______________   MEMBRU; 
5. ______________   MEMBRU; 

 

 

 

 
                          INIŢIATOR                                                   
                            PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL 
                      BARLEZ VICTOR                                   GALEA CRINA MARIA 
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Nr. 6623/30.10.2020  
RAPORTDE SPECIALITATE 

          Vazand Ordinul Prefectului județul Brasov nr. 825/26.10.2020 prin care se declara ca legal 
constituit Consiliul local al comunei Sinca si Incheierea din data de 27 octombrie 2020 a 
Judecatoriei Fagaras privind validarea alegerii consilierului local supleant al comunei Sinca, in 
conformitate cu art. 119, alin. 1 si alin.2 raportat la art. 114, alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 Codul 
administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, astfel dupa depunerea juramantului de 
catre consilierul local supleant al cărui mandat a fost validat,  în condiţiile prevazute de lege, 
consiliul local se completeaza cu al 13 consilier  local, astfel conform Ordinului Prefectului 
județul Brasov nr. 492/15.07.2020 Consiliul Local Sinca este complet si se poate trece la 
Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Sinca in conformitate cu prevederile 
art. 124 - art. 126 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
   ,,     ART. 124 
    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. 
    ART. 125 
    Atribuţiile comisiilor de specialitate 
    (1)  Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale: 
    a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate; 
    b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le 
prezintă consiliului local; 
    c) 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. 
    (2)  Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă. 



    ART. 126 
    Preşedintele şi secretarul comisiei de specialitate 
    (1)  Comisiile de specialitate îşi aleg, prin votul deschis al majorităţii absolute a consilierilor 
locali ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar. 
    (2)  Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale: 
    a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de 
specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale şi cu celelalte 
comisii; 
    b) convoacă şedinţele comisiei conform procedurii prevăzute în regulamentul de organizare şi 
funcţionare a consiliului local şi informează secretarul general al unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale cu privire la data şi locul şedinţei; 
    c) conduce şedinţele comisiei; 
    d) susţine în şedinţele consiliului local avizele formulate de comisie; 
    e) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar; 
    f) îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de 
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local; 
    g) comunică secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în termen 
rezonabil, până la finalul fiecărei luni calendaristice, prezenţa şi procesele-verbale ale fiecărei 
şedinţe ale comisiei de specialitate. 
    (3)  Preşedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrările comisiei să participe şi 
alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar şi poate participa la lucrările 
celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o 
conduce. 
    (4)  Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 
    a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei; 
    b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea 
fiecărui aviz şi asupra rezultatului votării; 
    c) asigură redactarea avizelor, a proceselor-verbale şi a altor documente prevăzute de lege; 
    d) îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a 
consiliului local sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedintele acesteia.     ,, 
 

SECRETAR GENERAL 
            GALEA CRINA MARIA 
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Nr. 6622/30.10.2020 

 
REFERATUL DE APROBARE 

 

 

 

 

          Avand in vedere Ordinul Prefectului județul Brasov nr. 825/26.10.2020 prin 
care se declara ca legal constituit Consiliul local al comunei Sinca si Incheierea din 
data de 27 octombrie 2020 a Judecatoriei Fagaras privind validarea alegerii 
consilierului local supleant al comunei Sinca si dispozitiile legale initiez un proiect 
de hotarare privind alegerea comisilor de specialitate pe domenii de activitate ale 
Consiliului local al Comunei Sinca. 
 
 

 

 

PRIMAR 

BARLEZ  VICTOR 

 

 

 



 
 

 


