ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂREA nr. 52
privind aprobarea organizării comisiilor specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului
Local al Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi
Luând în considerare:
▪ prevederile art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie 1985
şi ratificată prin Legea nr.199/1997;
▪ prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de revizuire a
Constituției României nr.429/2003;
▪ prevederile art.211 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
▪ prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
rerepublicată, modificată și completată.
Având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 6244 din 10.11.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin
care propune aprobarea organizării comisiilor specialitate pe principalele domenii de activitate ale
Consiliului Local al Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi;
▪ Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 6355 din 16.11.2020, referitor la proiectul de hotărâre privind
aprobarea organizării comisiilor specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al
Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub nr. 6399 din
16.11.2020;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub nr. 6407 din 16.11.2020;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi
social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, înregistrat sub nr. 6415
din 16.11.2020;
▪ Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr. 51 din 16.11.2020 privind alegerea preşedintelui de
şedinţă pentru lunile noiembrie și decembrie 2020.
În baza:
▪ prevederilor art.124, art.125 și art.126 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
▪ prevederilor art.14, art.15, art.16 din Regulamentul de organizare și funcţionare a Consiliului Local al
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.43 din
26.09.2019, cu modificările și completările ulterioare.
Constatând respectarea dispozițiilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) și alin.(2) lit.a) şi art.196 alin.(1) lit.a)
teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 16 noiembrie 2020,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - Se aprobă organizarea și componența unui număr de 3 comisii de specialitate pe principalele
domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi, pentru mandatul 2020
- 2024:
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a) Comisia numărul 1, juridică şi de disciplină, formată din 5 membri;
b) Comisia numărul 2, de agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţia mediului şi turism, formată din 5 membri;
c) Comisia numărul 3, de învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă
şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, formată din 3 membri.
Art. 2. - Se aprobă modul de stabilire a locurilor ce revin fiecarui grup de consilieri, conform anexei
nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. - Se aprobă componența nominală a comisiilor de specialitate pe principalele domenii de
activitate ale Consiliului Local al Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi, conform anexei nr.2 ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. - Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate sunt cele prevăzute în
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Șoldanu.
Art. 5. - Membrii Comisiilor de specialitate nominalizați conform atricolului 3 vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. - (1) Prezenta hotărâre are caracter individual și va intra în vigoare la data comunicării către
primarul comunei Șoldanu.
(3) Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,
modificată și completată.
(4) Secretarul comunei Șoldanu va asigura publicarea și comunicarea prezentei hotărâri tuturor
factorilor interesaţi.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Alexandru-Adrian BOTEA
Contrasemnează,
Secretarul general al comunei Șoldanu,
Traian HULEA

Nr. 52
Adoptată la Comuna Șoldanu, astăzi, 16 noiembrie 2020
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, față de 12 consilieri locali prezenți,
din 13 consilieri locali în funcție, care compun Consiliul Local al Comunei Șoldanu.
Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin afișare la sediul Primăriei Comunei Șoldanu și pe pagina
de internet, cu datele personale anonimizate.
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ANEXA nr.1
la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu
nr.52 din 16.11.2020

MODUL DE STABILIRE A LOCURILOR CE REVIN FIECĂRUI GRUP DE CONSILIERI AI
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU
Art.1. - Numărul membrilor în comisii și a locurilor care revine fiecărui grup de consilieri locali sau
consilierilor locali independenți în fiecare comisie de specialitate se stabilește de către Consiliul Local
al Comunei Șoldanu în funcție de ponderea acestora în cadrul autorității deliberative.
Art.2. - Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri locali. În acest
sens, liderii grupurilor politice din consiliul local convin, prin consens, asupra componenței fiecărei
comisii de specialitate ținând cont, pe cât posibil, de următoarele:
a) reflectarea în fiecare comisie de specialitate a configurației politice a Consiliului Local;
b) opțiunea consilierului local;
c) pregătirea profesională și domeniul în care consilierul local își desfășoară activitatea;
d) un consilier local poate face parte din minim una și maxim trei comisii de specialitate din care
una este comisia de bază;
e) echilibrul de gen;
f) echilibrul de reprezentare a localităților componente ale comunei de către consilieri locali cu
domiciliul/reședința în aceste localități.
Art.3. - Pentru desemnarea membrilor comisiilor de specialitate se utilizează următorul algoritm, cu
titlu de exemplu, prin cuprinderea consilierilor locali în componența comisiilor de specialitate, în
ordinea crescătoare a numărului de mandate obținute de fiecare grup și a numărului comisiei:
Partidul politic, alianța politică, alianța
electorală sau candidatul independent

Numărul de
mandate obținute

COMISIA
1

COMISIA
2

COMISIA
3

0

1

Partidul Național Liberal

6

Partidul Social Democrat

5

Partidul PRO România
Numărul de consilieri locali

2
13

2
1
1
1
1
1
5

3
1
1
1
1
1
5

4
1
1
1
3

Art.4. - Algoritmul presupune alocarea locurilor, pe rând, de la stânga la dreapta, începând cu comisia
de specialitate care are cele mai multe locuri alocate, până se completează componența fiecărei comisii.
Exemplul presupune alocarea fiecărui consilier local într-o singură comisie de specialitate.
Art.5. - Schimbarea pe parcursul mandatului a componenței comisiilor de specialitate se face prin
consens între consilierii locali, cu respectarea prevederilor asticolului 2. Un consilier local nu poate fi
obligat să își schimbe comisia de specialitate din care face parte, cu excepția sancționării disciplinare.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Alexandru-Adrian BOTEA
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ANEXA nr.2
la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu
nr.52 din 16.11.2020

COMPONENȚA NOMINALĂ A COMISIILOR DE SPECIALITATE PE
PRINCIPALELE DOMENII DE ACTIVITATE ALE CONSILIULUI LOCAL
AL COMUNEI ŞOLDANU, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
NUMELE și Prenumele

Nr. crt.

Partidul sau formațiunea politică

Comisia numărul 1, juridică şi de disciplină
1.

MARIN Iulian

Partidul Național Liberal

2.

CONSTANTIN Georgică

Partidul Național Liberal

3.

CERNEA Iulian

Partidul Social Democrat

4.

TĂNASE Sandu-Vasile

Partidul Social Democrat

5.

MUSTĂȚEA Valeriu

Partidul PRO România

Comisia numărul 2, de agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţia mediului şi turism
1.

BOTEA Alexandru-Adrian

Partidul Național Liberal

2.

ANDREIAȘ Iulian-Marius

Partidul Național Liberal

3.

BUCUR Ion

Partidul Social Democrat

4.

STANCU-MARINCIU Vasilică

Partidul Social Democrat

5.

VIȘAN Vasile

Partidul PRO România

Comisia numărul 3, de învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie
socială, protecţie copii, tineret şi sport
1.

PÎRVU Bogdan-Petrică

Partidul Național Liberal

2.

NEAGU Marian-Dragoș

Partidul Național Liberal

3.

DOBRE Ghiorghe

Partidul Social Democrat

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Alexandru-Adrian BOTEA
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