
ROMANIA
JUDETT]L IALOMITA

CONSII,I(]L LO(-AI.
AL ORA$ ( lLU r CAZAN I i$!',t

HorAnAnE
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

al oragului CIzIneqti in mandatul202O-2024

Consiliul Local al ora$ului Cazinesti, intrunit in gedint[ extraordinari la data de 24 NOIEMBRIE
2020,

Avind in vedere:
- referatul de aprobare 

"r. 
6510 din (1, // .2020 al Primarului orasului Cdzlnesti;

- Ordinul Prefectului Judefului Ialomila nr. 60313l .10.2020 prrvind declararea ca legal constituit
a Consiliului Local al ora$ului C[zaneEti

Examinind:
- raportul Compartimentului Juridic giResurse Umane nr O{ll-ain /4,// .ZOZO:

- nominaliz[rile grupurilor de consilieri locali privind componen{a nominald a comistilor de

specialitate ale Consiliului Local al orasului Cazinesti in mandatul2020 - 2024,
In conformitate cu prevederile art. 124-127 din Ordonanta de Urgenla a Guvernului nr. 5712019

privindCodul Administrattv, cu modificdrile 5i completirile ulterioare;
in temeiul prevederilor art. 139, alin.(l) din Ordonanla de urgen(i a Guvernului nr.5712079

privind Codul administrativ, cu modificlrile gi completdrile ulterioare,

HorAnigrE:
Art.1. Se aprobi organizareaunui num[r de 4 (patru) Comisii de specialitate ale Consiliului Local

al oraqului Ciz[nesti in mandatul2020- 2024, dupit cum urmeaz6:

a) Comisia pentru prognozd ;i prograttre de deztollare econonticd, actititdli economico-

.financiare, investilii, organizare ,yi .funclionare a seniciilor publice de interes local, realizarea
lucrdfilor publice compusi din 7 membri din care:

PSD
PNL
USR-PLUS
ALDE
PRO ROMANIA
b) Conisia pentt'tt amenajarea teritoriului, urbani.vttt, atlminislrarea dorneniului public ,yi pritcrt,

patfimoniu, ag,riculturd ;i proteclia mediului incoryurirtor,./bnduri europene, IT comunicare online
compusi din 5 membri din care:

PSD
PNL
USR-PLUS
ALDE
c'S Comisia pentru muncd ;i proteclie sociald, intd{dmant, actititd{i social-utlturale, sport,

sdndtate,.fantilie ;i proteclia copilului, respectarea drepruilor cetdlenilor compusi din 7 membri din
@re:

PSD
PNL
USR-PLUS
ALDE
PMP

NF

/kt,./!...k1r.



d) Comisia pentru probleme jufidice, apdrarea ordinii .si lini;tii publice, di.sciplind, minofitdyi,

relalii ctr sindicatele, ONG-uri, agenli economici ;i alte organizalti compus6 din 7 membri din care:

PSD
PNL
USR-PLUS
ALDE
PRO ROMANIA
PMP
Lrt.2. Se aprobl componenti nominall a ,,Comisiei pentru prognozl gi programe de dezvoltare

economic[, activitili economico-financiare, investilii, organizare Ei funclionare a serviciilor publice de

interes local, realizarea lucr[rilor publice" dupd cum urmeazi:
a) dl/dna.
b) dl/dna
c) dl/dna.

din partea Partidului Social Democrat;

din partea Partidului Social Democrat;

din partea Partidului Social Democrat;

din partea Partidului Nalional Liberal;
din partea Aliantei {JSR-PLUS;

din partea Partidul Ahan(a Liberalilor 9i

din partea Partidului Social Democrat;

din partea Partidului Social Democrat;
din partea Partidului Nalional Liberal;

din partea Alian(ei USR-PLUS;
din partea Partidul Alianla Liberalilor 5i

din partea Partidului Social Democrat;

din partea Partidulut Social Democrat;

din partea Partidului Social Democrat;

din partea Partidului Nalional Liberal;

din partea Alianlei USR-PLUS;
din partea Partidul Alianta Liberalilor si

din partea Partidulur Social Democrat;

din partea Partidului Social Democrat;

din partea Partidului Nalional Liberal;

din partea Ahanlei USR-PLUS;
din partea Partidul Alianta Liberalilor 5i

Democragilor;
g) dna. Bietu Elena din partea PartiduluiPro Rominia;
Art.3. Se aprobd component[ nominalS a ,,Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism,

administrarea domeniului public Ei privat, patrimoniu, agriculturd 9i proteclia mediului inconjur6tor,

fonduri europene, IT - comunicare online" dupi cum urmeaz6.

a) dlldna
b) dl/dna

d) dl
e) dl

0dl

c) dl
d) dl
e) dl

d) dl

e) dl

0dl

c) dl
d) dl
e) dl

Democralilor;
Art.4. Se aprobi component[ nominalb a ,,Comisiei pentru munc6 5i proteclie socia16,

inv61[mint, activitSli soctal-culturale, sport, s[n[tate, familie gi protec!ia copilului, respectarea

drepturilor cetilenilor" dupi cum urmeaz6:

a) dl/dna.
b) dl/dna
c) dl/dna.

Democralilor;
g) dna. Iancu Elena-Nicoleta din parteaPartidului MiScarea Populari;
Art.S. Se aprobi componenli nominali a ,,Comisiei pentru probleme juridice, apdrarea ordinii

Si linistii publice, disciplind, minoritili, relalii cu sindicatele, ONG-uri, agenli economici Ei alte

organizaln" dup[ cum urmeaz6:

a) dl/dna
b) dl/dna

Democralilor;
f) dna. Bietu Elena din partea Partidulur Pro Rominia;
g) dna. Iancu Elena-Nicoleta din partea Partidului Mi5carea Populari,



Art.6. (l) Comisiilor prev[zute la art. I au urm[toarele atributii principale:

a) analize,azi proiectele de hotirdri ale consiliului local din domenrul lor de activitate;
b) intocmesc avize asupra proiectelor de hotirAri qi asupra problemelor analizale. pe care

le prezinti consiliului local;

c) indeplinesc orice alte atribulii stabilite prin regulamentul de organizare gi funclionare a

consiliului local sau insirciniri date prin hotiriri ale consiliului local, daci acestea au legituri cu

activitatea lor.
(2) Comisiile de specialitate adopti avrze cu majoritate simpl[.
(3) Comisiile de specralitate vor funcfiona pe toatl perioada mandatului Consiliului Local.

Lrt.T.Prezenta hotirire va fi adus6 la indeplinire de Primarul oraEului CdzSne$ti, consilierii
locali gi compartimentele implicate din cadrul aparatului de specialitate, cdrora le va fi comunicati

de secretarul general al UAT, urmind a fi publicat6 pe site-ul \\.\\ \\ pr 1r'nr.ltiltqzr,rr-rcstrrl rq. secliunea

,,Monitorul Oficial Local".

INITTATOR,
PRIMAR

STELIAN TRAIAN

Avizat,
Secretar General al U.A.T,

Oancea Georgeta



JTIDETT]L IALONIITA
PRTMARTA oRASULut cAzAx Egrl

Nr. 6580 din 13.10.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotlrflre privind organizarea comisiilor de specialitate

ale Consiliului Local al oraqului CIz5neqti in mandatul 2020-2021

Prin proiectul de hotirAre sllprls dezbaterii se propune aprobarea orga,nizhrii

cornisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraqului C[zane;ti in mandatul

2020-2024.
Urmare alegerilor locale din 27 septernbri e 2020, a fost ales Prirnarul oragului

Cdzdneqti qi cei tj ae consilieri locali, din care 5 rnandate apar{in Par-tidului Social

Dernocrat.2 rnandate apar{in Parlidului Nalional Liberal,2 rnandate apartin Aliarrlei

USR PLUS. 2 rnaldare aparlin Partidului Alianla Liberalilor Ei Dernocralilor. I

rnandat aparlile Partidului Vliqcarea Populard;i I rnandat aparfine Partidului PRO

Rorndnia. La data de 31.10.2020. in terneiul prevederilor Codului adrninistrativ.
prefectul Judeqului Ialornila a ernis Ordirrul nr. 603 prin care a declarat Consiliul

Local Cdzineqti ca fiind legal constituit.
potrivit prevederilor afi. 124 din Codul adrnirristratir,, ,.dupi constituire-

corrsiliul local iqi orgal)tzeazd cornisiile de specialitate". Pot fi rnernbri ai cornisiilor

de specialitate nurnai consilierii locali. Opera{iunile desfEqurate itr cadrul procedurii

de ionstituire a cornisiilor de specialitate. dorneniile de activitate in care se pot

organrzacornisii de specialitate, nurn6rul qi derrurnirea acestora. nutnSrul rnernbrilor

fiecarei cornisii qi rnodul de stabilire a locurilor ce revin fiecdrui grup de consilieri

sau consilieri independen{i, precurn qi cornponenfa norninal6 a acestora se stabilesc

prin hot6rdre a consiliului local. cu respectarea configurafiei politice de la ultirnele

alegeri locale. Nurn[rul rnernbrilor urei cornisii este intotdeauna irnpar. Numdrul

locurilor ce revine fiecirui grup de consilieri sau consilierilor irrdeperrdenfi in fiecare

comisie de specialitate se stabileqte de citre consiliul local. cLl respectarea

configuraliei politice de la ultirnele alegeri locale. Norninalizarea rnerrbrilor fiecdrei

corniiii se face de fiecare grup de corrsilieri. iar a consilienlor irrdependenf de cdtre

consiliul local, ayAndu-se itr vedere. de regu16. op{iurrea acestora, pregitirea lor

profesiolala qi dorneniul in care iqi desf[qoard actiyitatea.

Anterior. in rnandatele trecute ale Consiliului Local au fbst organizate un

nrundr de 3 cornisii de specialitate. dgpd cutn utmeaz6:

a) Cornisia pentru activitali econornico-firranciare. adrninistrarea dorneniului

public qi prir.at, amenajarea teritoriului qi urbatristn. agriculturd. protec!a meditrlui,

cu url nurndr de 5 mernbri:
b) Cornisia juridica qi de disciplina. apirarea ordirrii qi lirriqtii publice.

drepturile cetdJenilor, cu Lln trutndr de 3 tnernbri,

c) Cornisia pentru inr,6tdrnant, rnuncd ;i proteclia social6. sdndtate, activitali

social-culturale. culte. Sport, ctl ull nutnir de 5 rnernbri.

Deoarece un .o,',.ilier poatg face parte din cel putin o cornisie Ei din cel rnult

3 cornisii, dintre care una este cornisia de bazd qi avdnd in vedere c6 eristd tnulte

dornenii de activitate care sunt de interes pentru dezvoltarea localitagi qi

funclionarea in bune condifli a sen.iciilor oferite de pnrndrie. aln propus ca in acest

rnardat sd fie organizate uir nurnar de 4 cornisii. iar flecare consilier local sd f-aci

parte di1 2 comlsii. in func{ie de rnandatele obflnute de fiecare paftid politic la



alegerile locale dh27 septernbrie 2020.
Denurnirea cornisiilor de specialitate propuse qi trutndrul de rnernbri sunt:

a) Comisia pentru prognozi gi programe de dezvoltare economicd. activitali

economico-financiare. investilii. organizare qi furrc{ionare a serviciilor publice de interes

local, realizarea lucrdrilor publice compusd din 7 menrbri din care Partidul Social

Derlocrar. Partidul Nalional Liberal, Alianla USR PLUS" Partidul Alianla Liberalilor 9i

Democratilor gi Partidul PRO RomAnia:

b) Comisia pentru amenajarea teritoriului. urbanism. administrarea domeniului

public ;i privat, patrirnoniu" agricultur[ ;i protec{ia rnediului inconjurhtor. fonduri

lurop.n., lf - comunicare online compusl din 5 rnetnbri din care Partidul Social

Detnocrat, Partidul National Liberal ;i Alian{a LISR PLUS;

c) Comisia pentru muncf, qr protec{ie social6. invf,{f,rndnt, activitdti social-culturale.

sport. sln6tate. farnilie qi proteclia copilului. respectarea drepturilor cetSfenilor compusd

din 7 rnembri din care Partidul Social Democrat, Partidul Na(ional Liberal, Alian{a USR

PLUS qi Partidul Migcarea Populari:
di Cornisia pentru probleme juridice, apirarea ordinii gi liniEtii publice, disciplirrd'

rnilorii6!, relalii-cu sindicatele. ONG-uri. agenfi economici qi alte organiza(ii cornpus[

din 7 mernbri din care Partidul Social Democrat, Partidul Nalional Liberal, Alianfa USR

pLUS. partidul Alian{a Liberalilor qi Democrafilor. Partidul PRO Rominia ;i Partidul

iVligcarea Popular[:
Avand i1 vedere cele slrs-melltionate propulr aprobal'ea proiectului de hotdrdre

in fonna gi corrlirrutul prezentat.

PRIMAR,
STELIAN TRAIAN



JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA ORASULUI CAZANESTI
COMPARTIMENTUL JURIDIC SI RESURSE UMANE
Nr.6592 din 17. 11.2020

RAP ORT

la proiectul de hotlrflre organiz^rea comisiilor de

speciatitate ale Consiliului Local al orasului Cazanesti in
mandatut 2020 - 2024

Subsemnatul Barbu Anastase, consilier juridic, in cadrul

Compartimentului Juridic si Resurse Umane, va aduc la cunostinta

urmdtoarele:

In conformitate cu prevederile art. 124 din Codul administrativ,

,, dupd constituire, consiliul local i;i organizeazd comisiile de

specialitate". Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai

consilierii locali. Num[ru] membrilor unei comisii este intotdeauna

impar. Nominalizareamembrilor fiec[rei comisii se face de fiecare

grup de consilieri , avdnd-se in vedere de regula, opliunea acestora,

pregdtirea profesionala, si domeniul in care iEi desfr;oard activitatea.

In funcfie de numdrul membrilor consiliului, un consilier poate face

p4rte din cel pu{in o comisie si din cel mult 3 comisii din care una este

comisia de baza.
Denumirea comisiilor de specialitate propuse si numdrul de

membrii sunt:
1) Comisia pentru progno za si programe de dezvoltare economica,

activitali economica-financiare, investifii, organi zare si

func(ion are a serviciilor publice de interes local, realizate

lucr[rilor publice, compusa din 7 membrii ai partidelor:



Partidul Social Democrat, Partidul National Liberal, Alianfa
usR PLUS, Partidul Alianla Liberalilor si Democra{ilor si
Partidul PRO Romania.

2) Comisia pentru amenaj area teritoriului, urbanism, administr area
domeniului public si privat, patrimoniu, agricultura si proteclia
mediului inconjurdtor, fonduri europene, IT - comunicare
online compusa din 5 membrii ai partidelor: Partidul Social
Democrat, Partidul National Liberal si Alianla USR PLUS.

3) Comisia pentru munca si protec{ie sociala, invS{[mAnt, activitali
social-culturale, sport, sdndtate, familie si protec{ia copilului,
respectarea drepturilor ceta{enilor compusa din 7 membrii ai
partidelor: Partidul Social Democrat, Partidul National Liberal,
Alian{a USR PLUS si Partidul Mi;carea Populara.

4) Comisia pentru probleme juridice, ap[rarea ordinii si liniEtii
publice, disciplina, relalii cu sindicatele, ONG-uri, agenli
economici si alte organizalii compusa din 7 membrii ai
partidelor: Partidul Social Democrat, Partidul National Liberal,
Alianla USR PLUS, Partidul Alianfa Liberalilor si
Democrafilor, Partidul PRO Romania si Partidul Mi;carea

,ro.:lHffii,u.. cu dispo ziliite art.2t2 dinCodul administrativ,
pentru participarea la qedinlele consiliului si ale comisiilor de
specialitate, consilierii locali au dreptul la o indemniza[ie lunara.
Indemniza[ia lunara pentru consilierii locali care participa la

;edin{ele consiliului local si ale comisiilor de specialitate este in
cuantum de pana la l0o/o din indemniza[ia lunara a primarului.

Consilierii locali au dreptul la indemniza[ia lunara doar daca
participa la cel pufin o Eedinfa a autoritafii deliberative si o gedin{a
a comisiei de specialitate , pe luna, in condiliile legii.

Avdnd in vedere precizdrile legislative enunfate anterior cu
privire la procedura de constituire a comisiilor de specialitate, supun
aprobdrii plenului consiliului prezentul proiect de hotSrAre, in forma si
conlinutul prezentat.

CONSILIEB/qURIDIC,

Anastasel fuu':


