ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE
CONSILIUL LOCAL
AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Silvia-Elena Stanca
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind organizarea comisiilor de specialitate
ale Consiliului Local al Municipiului Târgovişte
Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în ședință extraordinară,
astăzi, 09.11.2020, având în vedere:
▪ Ordinul nr. 681/05.11.2020 emis de Prefectul Județului Dâmbovița privind
constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al
Municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița;
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 38642/05.11.2020, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 38643/05.11.2020, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
▪ Propunerile formulate de consilierii locali în vederea organizării comisiilor
de specialitate;
▪ Prevederile art. 13, 14 din Regulamentul de organizare si functionare al
Consiliului Local al Municipiului Târgovişte, aprobat prin HCL nr.
152/30.06.2020;
▪ Prevederile art. 124, 125, art. 129 alin. (2) lit. a) din Codul Administrativ
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art.
196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019,
cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se aprobă organizarea unui număr de 5 (cinci) comisii de specialitate
ale Consiliului Local al Municipiului Târgovişte, având în componență câte
5 membri fiecare.
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Art. 2 Se aprobă denumirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
al Municipiului Târgovişte, nominalizarea membrilor și numărul locurilor
care revine fiecărui partid sau formațiune politică, după cum urmează:
COMISIA NR. 1 – pentru studii, prognoze economico-sociale şi bugetfinanţe, programe externe şi relatii internaţionale
1. _____________________ P.S.D.-președinte
2. _____________________ P.S.D. -secretar
3. _____________________ P.S.D. -membru
4. _____________________ P.N.L. -membru
5. _____________________ ALIANȚA USR PLUS - membru
COMISIA NR. 2 – pentru organizarea, dezvoltarea urbanistică şi
amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat al
municipiului, realizarea licitaţiilor publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectura
1.
2.
3.
4.
5.

_____________________ P.S.D. - președinte
_____________________ P.S.D. - secretar
_____________________ P.S.D. - membru
_____________________ P.N.L. - membru
_____________________ PRO ROMANIA - membru

COMISIA NR. 3 – pentru servicii publice, asigurarea funcţionării
serviciilor de gospodărie comunală, pieţe şi comerţ
1.
2.
3.
4.
5.

_____________________ P.S.D. - președinte
_____________________ P.S.D. - secretar
_____________________ P.S.D. - membru
_____________________ P.N.L. - membru
_____________________ P.N.L - membru

Adresa:Târgovişte, cod 130011, Str. Revoluţiei nr. 1-3,
Tel:0245 611 222, 0786 122 500, 0245 613 928, 0245 611 378, fax 0245 217 951
Email: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro

ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE
CONSILIUL LOCAL
COMISIA NR. 4 – pentru activităţi stiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, muncă şi protecţie socială, sportive şi de agrement
1. _____________________ P.S.D. - președinte
2. _____________________ P.S.D. - secretar
3. _____________________ P.S.D. - membru
4. _____________________ P.N.L. - membru
5. _____________________ P.M.P. - membru
COMISIA NR. 5 – pentru administraţie publică, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor
1. _____________________ P.S.D. - președinte
2. _____________________ P.S.D. - secretar
3. _____________________ P.S.D. - membru
4. _____________________ P.N.L. - membru
5. _____________________ ALIANȚA USR PLUS - membru
Art. 3 Organizarea, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialitate se
vor realiza în conformitate cu Regulamentul de Organizare si Functionare al
Consiliului Local al Municipiului Târgovişte, aprobat prin HCL nr.
152/30.06.2020.
Art. 4 Comisiile de specialitate își aleg, prin votul deschis al majorității
absolute a consilierilor locali ce o compun, președintele și secretarul
comisiei.
Art. 5 Consilierii locali au dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum de
10% din indemnizaţia lunară a primarului, în condiţiile O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, doar dacă participă la cel puţin o şedinţă de
consiliu şi o şedinţă a comisiilor de specialitate, pe lună, desfăşurate în
condiţiile legii.
Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă membrii
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte şi
pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.
INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan

Red. D.I.
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Nr. 38642/05.11.2020

APROBAT,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE
jr. Daniel-Cristian STAN

REFERAT DE APROBARE
privind organizarea Comisilor de specialitate
ale Consiliului Local al Municipiului Târgoviște
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, după constituire,
consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii
de activitate.
Având în vedere dispozițiile art. 124 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele
ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al
Municipiului Târgoviște aprobat prin H.C.L. nr. 152/30.06.2020, se propune
organizarea Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Municipiului
Târgoviște.
SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE
jr. Silvia-Elena Stanca
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Nr. 38643/05.11.2020
APROBAT,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE
jr. Daniel-Cristian STAN

RAPORT DE SPECIALITATE
privind organizarea Comisilor de specialitate
ale Consiliului Local al Municipiului Târgoviște
Potrivit dispozițiilor art. 124 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al
Municipiului Târgoviște aprobat prin H.C.L. nr. 152/30.06.2020, după
constituire, consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, pe
principalele domenii de activitate.
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,
precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a
consiliului local, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri
locale.
Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de
consilieri, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea
lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.
Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar.
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.
Potrivit dispozițiilor art. 208 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consilierii locali se
pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale
căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.
Comisiile de specialitate au în conformitate cu prevederile art. 125 Cod
administrativ, următoarele atribuţii principale:
Adresa:Târgovişte, cod 130011, Str. Revoluţiei nr. 1-3,
Tel:0245 611 222, 0786 122 500, 0245 613 928, 0245 611 378, fax 0245 217 951
Email: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro

ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE
CONSILIUL LOCAL
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.
Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.
Potrivit art. 13 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al
Consiliului Local al Municipiului Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr.
152/30.06.2020, Consiliul Local al Municipiului Târgoviște are 5 comisii de
specialitate.
Având în vedere precizările legislative enunțate anterior cu privire la
procedura de constituire a comisiilor de specialitate, ținând cont de
dispozițiile art. 13 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al
Consiliului Local al Municipiului Târgoviște aprobat prin H.C.L. nr.
152/30.06.2020, considerăm că un număr de 5 comisii de specialitate în
domeniile propuse, compuse din câte 5 membri fiecare, corespund
activităților derulate de Municipiul Târgoviște, după cum urmează:

Nr.
comisie

1.

2.

3.

Denumirea
comisiei
Comisia pentru studii, prognoze
economico-sociale şi bugetfinanţe, programe externe şi
relaţii internaţionale;
Comisia pentru organizarea,
dezvoltarea urbanistică şi
amenajarea teritoriului,
administrarea domeniului public
şi privat al municipiului,
realizarea licitaţiilor publice,
protecţia mediului inconjurător,
conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură;

Nr.
membri
comisie

PSD

5

3

5

3

ALIANȚA
USR
PLUS

ROMÂNIA

1

1

0

0

1

0

1

0

PNL

PRO

Comisia pentru servicii publice,
asigurarea funcţionării serviciilor

Adresa:Târgovişte, cod 130011, Str. Revoluţiei nr. 1-3,
Tel:0245 611 222, 0786 122 500, 0245 613 928, 0245 611 378, fax 0245 217 951
Email: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro

P.M.P

ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE
CONSILIUL LOCAL
4.

5.

de gospodărie comunală, pieţe şi
comerţ;
Comisia pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, muncă şi protecţie
socială, sportive şi de agrement;
Comisia pentru administraţie
publică, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor.

5

3

2

0

0

0

5

3

1

0

0

1

5

3

1

1

0

0

De asemenea, potrivit art. 212 din Codul Administrativ, pentru
participarea la şedinţele consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii
locali, au dreptul la o indemnizaţie lunară. Indemnizaţia lunară pentru
consilierii locali, care participă la şedinţele ordinare ori la şedinţele
extraordinare ale consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este în
cuantum de până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului, doar dacă
participă la cel puţin o şedinţă a autorităţii deliberative şi o şedinţă a comisiei
de specialitate, pe lună, desfăşurate în condiţiile legii.
Plata indemnizaţiilor se efectuează exclusiv din veniturile secţiunii de
funcţionare din bugetul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
Prin urmare, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale privind
aprobarea proiectului de hotărâre privind organizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Târgoviște.

SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE
jr. Silvia-Elena Stanca
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