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R O M A N I A 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCEŞTI 

 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E A 

NR. 48 DIN 05.11.2020 

 

privind organizarea COMISIILOR DE SPECIALITATE ale Consiliului Local  

al Comunei Onceşti, Județul Bacău 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncești, întrunit în ȘEDINȚA ORDINARĂ din data de 05.11.2020; 

         Având în vedere: 

         - Încheierea finală nr. 82/15.10.2020 a Judecătoriei Podu Turcului privind validarea mandatelor 

consilierilor locali declarați aleși pentru Consiliul Local al Comunei Oncești, Județul Bacău, rămasă 

definitivă la data de 21.10.2020 prin neapelare; 

         - Încheierea finală nr. 85/22.10.2020 privind validarea mandatului de consilier local în cadrul 

Consiliului Local al Comunei Oncești, Județul Bacău, a supleantului HÎNCU CLAUDIU-BOGDAN, 

rămasă definitivă la data de 28.10.2020 prin neapelare; 

         - Ordinul prefectului Județului Bacău nr. 417/29.10.2020 privind constatarea îndeplinirii 

condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Comunei Oncești;          

         - prevederile H.C.L. Oncești nr. 47/05.11.2020 privind privind aprobarea REGULAMENTULUI 

de organizare si functionare a CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ONCESTI, judetul Bacău; 

         - Referatul secretarului general înregistrat la nr. 238/02.11.2020, la Proiectul de hotărâre inițiat 

de consilierii locali, privind organizarea Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Comunei 

Onceşti, Județul Bacău; 

         - propunerile formulate de grupul de consilieri P.S.D. privind organizarea comisiilor pe 

principalele domenii de activitate;      

         - prevederile art. 125, 126 și 127 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

          - Avizul favorabil al membrilor Consiliului Local, înregistrat la nr. 230 din 05.11.2020; 

          - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 

         În  temeiul  dispozițiilor  art. 129,  alin. (2), lit. a) și  alin. (3),  lit. a), ale art. 133, alin. (1), ale     

art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (3), lit. a) și alin. (5), ale art. 139, alin. (3), lit. i) și alin. (5), ale art. 196, 

alin. (1), lit. a), ale art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

         Art. 1 - Consiliul Local al Comunei Oncești, Județul Bacău  îşi organizează Comisii de 

specialitate, pe următoarele domenii de activitate: administrație publică, juridică și de disciplină, 

apărarea ordinei și linistii publice, a drepturilor cetățenilor, amenajarea teritoriului și urbanism, 

învățământ, sănătate și familie, protecție socială, tineret, sport, activități social-culturale, culte, 

protecţia mediului şi turism, dezvoltare economico-socială, activități economico-financiare, buget, 

administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură și silvicultură, gospodărire 

comunală, servicii și comerț. 

         Art. 2 - Se aprobă organizarea unui număr de 3(trei) Comisii de specialitate ale Consiliului 

Local al Comunei Oncești, Județul Bacău,  după cum urmează: 

         COMISIA de specialitate nr. I: Comisia pentru administrație publică, juridică și de 

disciplină, apărarea ordinei și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, amenajarea teritoriului 

și urbanism; 

         COMISIA de specialitate nr. II: Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, protecție 

socială, tineret, sport, activități social-culturale, culte, protecţia mediului şi turism; 

         COMISIA de specialitate nr. III: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-

socială, activități economico-financiare, buget, administrarea domeniului public și privat al 

comunei, agricultură și silvicultură, gospodărire comunală, servicii și comerț. 
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         Art. 3 – Se stabilește numărul consilierilor locali din componența fiecărei Comisii, după cum 

urmează: 

         COMISIA de specialitate nr. I: - 3(trei) consilieri locali; 

         COMISIA de specialitate nr. II: - 3(trei) consilieri locali; 

         COMISIA de specialitate nr. III: - 5(cinci) consilieri locali. 

 

         Art. 4 – Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri în fiecare comisie de specialitate 

se stabileşte cu respectarea configuraţiei politice de la alegerile locale din 27 septembrie 2020, astfel: 

         COMISIA de specialitate nr. I: - 2 consilieri locali P.S.D. + 1 consilier local P.M.P.; 

         COMISIA de specialitate nr. II: - 2 consilieri locali P.S.D. + 1 consilier local U.S.R.; 

         COMISIA de specialitate nr. III: - 3 consilieri locali P.S.D. + 2 consilieri locali P.N.L. 

 

         Art. 5 – Se stabilește componența nominală a Comisiilor de specialitate, care și-au ales câte un 

președinte și câte un secretar, după cum urmează: 

         I. Comisia nr. I – 3 consilieri: 

   1. Dl. Hîncu Claudiu-Bogdan – președinte;  

2. Dl. Maftei Ioan – secretar;          

3. Dna Baban Iuliana- Oana – membru. 

 

II. Comisia nr. II – 3 consilieri: 

             1. Dl. Vraciu Constantin – președinte;  

2. Dna Dimofte Veronica – secretar;        

3. Dl. Sofronea Marius-Costel – membru. 

 

III. Comisia nr. III – 5 consilieri: 

1. Dl. Zaharia Neculai – președinte;  

2. Dl. Pavel Liviu – secretar;     

3. Dl. Mihăilă Nicolaie - membru; 

4. Dl. Ivan Dragoș-Florin - membru;  

5. Dl. Maftei Constantin – membru. 

 

         Art. 6 – Atribuțiile Comisiilor de specialitate sunt cele prevăzute în Codul administrativ, 

astfel: 

         (1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuții 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. 

         (3)  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 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 administrativ-teritoriale în termen rezonabil, până la 

finalul fiecărei luni calendaristice, prezenţa şi procesele-verbale ale fiecărei şedinţe ale comisiei de 

specialitate. 
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         (4) 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. 

         (5) 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. 

 

         Art. 7 - Prezenta Hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii contenciosului administrativ     

nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  

 

         Art. 8 - Prezenta hotărâre intră in vigoare la data aducerii ei la cunoștință publica, in condițiile 

legii și se comunică, prin grija secretarului general, compartimentelor de specialitate potrivit 

competențelor, persoanelor interesate, primarului Comunei Oncesti, precum și Instituției Prefectului 

Județului Bacău în vederea verificării legalității.  

 

         Art. 9 – Membrii Comisiilor de specialitate vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

         Art. 10 - Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Oncesti, în 

ȘEDINŢĂ ORDINARĂ, cu respectarea art. 139, alin. (3), lit. i) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind 

Codul administrativ, respectiv cu un număr de 10 voturi ,,pentru”, 1 vot ,,împotrivă” şi _ -__,,abţineri”  

din numărul total de 11 consilieri prezenţi. 

 

 

 

 

 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA,                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

                CONSILIER LOCAL,                                               SECRETAR GENERAL, 

            BABAN IULIANA-OANA                                  OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


