
    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL  
 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Bicazu 

Ardelean 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, întrunit în şedinţă extraordinară, 

 

Având în vedere prevederile: 

- art. 124-126 din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, privind constituirea, organizarea și 

atribuțiile comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

- art. 18-20 din Regulamentul de organizare si funcționare a Consiliului Local al 

Comunei Bicazu Ardelean, aprobat prin Hotărârea nr. 90 din 16.10.2020 a Consiliului Local 

al Comunei Bicazu Ardelean; 

Luând în considerare: 

- Ordinul nr. 529 din 03.11.2020 Prefectului Județului Neamț privind constatarea 

îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean, 

în urma desfășurării alegerilor locale din 27.09.2020 organizate în Circumscripția electorală 

nr. 12 – comuna Bicazu Ardelean. 

- Încheierea nr. 721/21.10.2020 a Judecătoriei Bicaz, definitivă, astfel cum a fost 

modificată prin Decizia Civilă nr. 70 din 30.10.2020 a Tribunalului Neamț – Secția I Civilă și 

de Contencios Administrativ, privind validarea consilierilor locali aleși la alegerilor locale din 

27.09.2020 organizate în Circumscripția electorală nr. 12 – comuna Bicazu Ardelean 

 - Încheierea nr. 791/10.11.2020 a Judecătoriei Bicaz, definitivă, privind validarea 

supleanților pentru funcția de consilier local în urma alegerilor locale din 27.09.2020 

organizate în Circumscripția electorală nr. 12 – comuna Bicazu Ardelean; 

- Referatul de aprobare nr. 9073 din 17.11.2020 al domnului primar al Comunei 

Bicazu Ardelean, Bîrsan Constantin Ioan și raportul de specialitate nr. 9074 din 17.11.2020 al 

secretarului comunei Bicazu Ardelean, care susțin organizarea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean, în prima ședință a consiliului local legal 

constituit, cu motivarea că în urma alegerilor locale desfășurate la data de 27.09.2020 în 

Circumscripția electorala nr. 12 – comuna Bicazu Ardelean din Consiliul Local al comunei 

Bicazu Ardelean, legal constituit, fac parte 13 consilieri locali din care 8 consilieri locali din 

partea Partidului Național Liberal (PNL), 3 consilieri locali din partea Aliantei USR PLUS și 

2 consilieri locali din partea Partidului Social Democrat (PSD), astfel încât 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 urmează a fi stabilită prin prezenta 

hotărâre a consiliului local, cu respectarea configuraţiei politice rezultată la alegeri locale. 

Luând în considerare ordinea de zi modificată și aprobată cu modificările propuse; 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit a) coroborat cu art. 124 alin. (3), art. 139 

alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – (1) În cadrul Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean se organizează un 

număr de 3 comisii de specialitate. Cu respectarea configuraţiei politice rezultată la alegeri 

locale din 27.09.2020 organizate în Circumscripția electorală nr. 12 – comuna Bicazu 

Ardelean și față de activitatea fiecărei comisii de specialitate se stabilesc denumirea 

comisiilor, numărul membrilor fiecărei comisii şi numărul de locuri ce revin fiecărui grup de 

consilieri, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 
Denumire  

comisie de specialitate 
Număr 

membri/comisie 
Număr locuri/grup 

de consilieri 

1. Comisia pentru programe de dezvoltare 

economico-socială, buget, finanțe, 

administrarea domeniului public și a 

domeniului privat al comunei Bicazu 

Ardelean, amenajarea teritoriului și 

urbanism, agricultură, gospodărie 

comunală, protecția mediului, servicii și 

comerț 

5 3 - PNL 

1 - Alianța USR PLUS 

1- PSD 

2. Comisia pentru administrație publică 

locală, juridică, de disciplină, apărarea 

ordinii publice și drepturile cetățenilor 

5 3 - PNL 

1 - Alianța USR PLUS 

1- PSD 

3. Comisia pentru învățământ, sănătate și 

familie, muncă și protecție socială, 

protecția copilului, activități social 

culturale, culte, tineret și sport 

3 2 - PNL 

1 - Alianța USR PLUS 

           (2) Componența nominală a comisiilor de specialitate evidențiate în tabelul prevăzut la 

alin. (1) este următoarea: 

a) Comisia pentru pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanțe, 

administrarea domeniului public și privat al comunei, amenajarea teritoriului și urbanism, 

agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț: 

Președinte - Tepeș Greuruș Gheorghe - grupul de consilieri al PNL 

Secretar    - Handaric Corneliu Adrian - grupul de consilieri al PNL 

Membri     - Doarvoaș Marius Gabriel - grupul de consilieri al PNL 

                 - Țepeș Bobescu Liliana Gabriela-grupul de consilieri al Aliantei USR 

PLUS 

                 - Popoacă Gianina - grupul de consilieri al PSD 

b) Comisia pentru administrație publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii 

publice și drepturile cetățenilor: 

Președinte - Țepeș Piser Gheorghe - grupul de consilieri al PNL 

Secretar    - Sava Ion - grupul de consilieri al PSD 

Membri     - Țepeș Ghibosu Ionel -  grupul de consilieri al PNL 

                 - Mucenicu Toader -  grupul de consilieri al PNL 



                 - Zvancea Ionuț Marius - grupul de consilieri al Aliantei USR PLUS 

c) Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecția 

copilului, activități social culturale, culte, tineret și sport: 

Președinte - Magnani Nina Cristina - grupul de consilieri al PNL 

Secretar    - Suciu Veronica - grupul de consilieri al Aliantei USR PLUS 

Membru    - Ciucanu Sorin Nicolae grupul de consilieri al PNL 

(3) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale: 

     a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate; 

     b) adoptă cu majoritate simplă 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. 

(4) Preşedințele 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 comunei 

Bicazu Ardelean 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 comunei Bicazu Ardelean în termen rezonabil, 

până la finalul fiecărei luni calendaristice, prezenţa şi procesele-verbale ale fiecărei şedinţe ale 

comisiei de specialitate. 

(5) Președintele fiecărei comisii 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. 

(6) Secretarul comisiei de specialitate 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. 2 - (1) Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri primarului comunei Bicazu Ardelean și Instituției Prefectului  Județului 

Neamț în vederea exercitării controlului de legalitate. 

(2) Compartimentul Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative, 

Arhivă, Corespondență, aflat în coordonarea secretarului general, va asigura publicarea 

prezentei hotărâri în Monitorul Oficial Local pe site-ul 

https://comunabicazuardelean.ro/hotarari-ale-consiliului-local-2/. 

 

https://comunabicazuardelean.ro/hotarari-ale-consiliului-local-2/


 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Țepeș Greuruș Gheorghe 

 

 

                                                                                     Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța 

 

Nr. 94 din 02.12.2020 

NOTĂ:  

Adoptată în ședința extraordinară din 02.12.2020 cu un număr de 13 voturi “pentru”, 0 voturi 

“contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri prezenți. 




