ROMAN/A
JUDETUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESASI

HOTĂRÂREA NR.2.
Privind: Constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
al Comunei Otesani,judetul Va/cea.

Consiliul local al comunei Otesani. judetul Va/cea, intrunit in sedinta, extraordinara.
publica, pe data de 16 noiembrie 2020. la care participa un numar de 9 consilieri. din totalul de 11
consilieri in functie ai Consiliului local. absentand domnii consilieri Miuta Mircea si Davidescu
Mihail,Vazand ca prin votul majoritarii a fost ales presedinte de sedinta d-l consilier Sasu Vasile,
ales in sedinta de consiliu din data de 16 noiemhrie 2020:
Având în vedere:
- Ordinul Prefectului Judeţului Vâlcea nr. 550 din 26 octombrie 2020 prin care constată
îndeplinirea condiţiilor legale de

constituire a Consiliului Local al comunei Otesani, judeţul

Vâlcea şi Încheierea civilă nr. 94912020 având ca obiect mlidarea mandatului de consilier local
al domnului Darnescu Stefan - consilier supleant.
-Referatul de aprobare înregistrat sub nr.4.828 din 12 noiembrie 2020 si raportul de
specialitate al secretarului general al comunei Otesani. înregistrat sub nr..:/. 829 din 12 noiembrie
2020:
Luand

in

considerare

prevederile

Regulamentului

de

organizare

şi

func{ionare

a

Consiliului Local Otesam·, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.48 din 18 decembrie 2019;
Ţinând cont de raportul de avizare pentru legalitate întocmit de secretarul general al al
comunei Otesani, înregistrat sub nr. 4.830 din 12 noiembrie 2020:
În conformitate cu prevederile art.124 alin.(]). şi alin.(3)„ art.125 alin.(})., art.126 alin.
(2). şi alin. (4) . art.129 alin. (2). fit. a)..�i arr. 243 alin. (1). fit. k) din O. U. G. nr. 57/2019 privind
.

Codul administrativ, cu modţficările şi completările ulterioare:
În temeiul prevederilor art.139 alin.(})„ art. 196 alin.(}) fit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ. cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 9 voturi
«pentru», O voturi «împotrivă», O «ahfinere» din totalul de 9 voturi exprimate. adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE
Art.1.-Se stabileste un numar de trei comisii de specialitate ale Consiliului Local al
comunei Otesani, judetul Valcea.
Art.2.-Se stabileste denumirea comisiilor de .specialitate ale Consiliului Local Otesani.
conform anexei nr.1.. care face parte intef<ranta din prezenta hotarare.
Art.3.-l\'umarul
urmeaza:Comisia nr. 1

de
-

memhrii

ai

fiecurei

comisii

de

specialitate

va .fi

dupa

cum

5 membrii. Comisia nr. 2 - 3 membrii si Comisia nr. 3 - 3 membrii.

Art.4.-Se nominalizeaza memhrii.fiecarei comisii prin propunerile facule de fiecare grup de
consilieri, conform anexei nr.2„ care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. (1)-Consilierii locali au dreptul Io indemni:wtie lunara doar daca participa la cel
putin o sedinta a autoritarii deliberatire si o sedinta

a

comisiei de specialitate, pe luna, desfasurate

in conditiile legii.
(2)-Jndemnizatia lunara pentru consilierii locali care participa la sedintele ordinare si
la sedintele extraordinare ale consiliului local si ale comisiilor de �pecialitate este in cuantum de
10% din indemnizatia lunara a primarului. in condiile prernzute de Codul administrativ.
Art.6.-Atribuţiilor comisiilor de specialitate sunt:
-analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate :
-întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi aupra problemelor analizate, pe care le
prezintă consiliului local :

-îndeplineşte 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.
Art. 7(1)- Comisiile îşi vor alege câte un preşedinte şi un secretar în prima lor şedinţă de lucru.
(2) Preşedintele comisiei ,.a îndeplini următoarele atribuţii :
a)asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de
specialitate al primarului, organismele prestate 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 şedinrei:
c) conduce şedinţele comisiei.
d) susţine în şedinţele consiliului local avizele formulate de comisie:
e) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar:
j) 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) Secretarul comisiei va îndeplini următoarele atribuţii :
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.8.-Secretarul general al comunei şi consilierii locali, vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri, conform competenţelor.
Art.9.- Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare Primarului Comunei

Otesani, consilierilor locali. Jnstitutiei Prefectului judetul Va/cea si va o va aduce la cunostinta
publica prin afisare in locurile publice de ai
f saj.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGAL/TA TE,
SECRETAR GENERAL,
BONDOC ELENA EL/ODORA.
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ROMANIA

ANEXANR.1.

JUDETUL VALCEA

LA H.C.L. NR.2 DIN 16.11.2020.

CONSILIUL LOCAL AL CO�fUNEI OTESANI

PRIVIND: Constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
al Comunei Otesani,judetu/ Va/cea.

DENUMIREA COMISJJLOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI
LOCAL AL COMUNEI OTESANI

I.

Comisia

nr.1-

Programe

de

Dezvoltare

Economico-Socială,

Buget-Finanţe,

Administrarea Domeniului Public şi Privat. Agricultură. Gospodărire Comunală. Protecfia
Mediului, Servicii şi Comerţ :
li. Comisia nr. 2- Învăţământ. Culte. Sănătate. Cultură, Protecţia Socială, Activităţi

Sportive şi de Agrement :
III. Comisia nr. 3- Administraţie Publică Locală. Juridică.. Apărarea Ordinii şi Liniştii

Publice, a Drepturilor Cetăţenilor:

CONTRASEMNEAZA PENTR V LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
BONDOC ELENA ELIODORA.
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JUDETUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI

PRIVIND: Constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
al Comunei Otesani, judetul Va/cea.

COMPONENTA 1\'0Ml.\AL4 A COMISIILOR DE SPECIALITATE
ALE CONSILIL'LCI LOCAL AL CO.'v!UNEI OTESANI

I.

Comisia

nr. I-

Programe

de

Dezrnltare

Economico-Socială,

Buger-Finanţe.

Administrarea Domeniului Public şi Prirat. Agricultură. Gospodărire Comunală, Protecfia
Mediului. Servicii şi Corner( :
I. OBADĂ-MARl\ESCU GHEORGHE -PSD:

2.GHEORGHIL. GHEORGHE

-PMP:

3.MIRON JO!v-

-PNL;

.:/.MURGEA GHEORGHE

-P/v'L:

5.DA VJDESCU AflHAIL

-PNL.

II. Comisia nr.2- fnvăţământ, Culte. Sănătate. Cultură, Protecţia Socială, Activităţi
Sporrive şi de Agrement :
I. O BADĂ DUMITRC
2. CERCEL 10.N

3.ZĂBAVĂ FĂ A.EL
.

-PSD.:
-

PNL :

-PVL.

III. Comisia nr.3- Administraţie Publică Locală. Juridică. Apărarea Ordinii şi Liniştii

Publice, a Drepturilor Cetăfenilor:

I .SASU v�4SILE

-PSD:

2.MIUŢ{ }.!f!RCEA

-PNL:

3.DÂRXESCL' ŞTEFA.\"

-P.NL.

CONTRASEMNEAZA PENTRU LE GALITATE,
SECRETAR GENERAL,
BONDOC ELENA EL/ODORA.

