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RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 Priveste: modificarea anexei la HCL nr. 6/21.06.2016 cu privire la organizarea comisiilor de 

specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria.  

 

Prin expunerea de motive nr. 38779 din 20 decembrie 2016, Primarul municipiului Alexandria 

propune intocmirea de catre Directia Administratie Publica Locala a unui proiect de hotarare privind 

modificarea anexei la HCL nr. 6/21.06.2016 cu privire la organizarea comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria.  

Necesitatea si oportunitatea proiectului. 

 Prin HCL nr. 6 din 21 iunie 2016 au fost organizate comisiile de specialitate pe domenii de 

activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria.  

  Prin HCL nr. 196/24.11.2016 a incetat de drept, inainte de expirarea duratei normale,  mandatul 

de consilier al domnului Stanculea Adrian Robert si a fost declarat vacant locul acestuia. Deoarece 

domnul Stanculea Adrian Robert era membru in Comisia pentru  invatamant, sanatate, culte, munca si 
protectie sociala, protectia copilului, a ramas incompleta si aceasta comisie. 

 In acest context se impune modificarea corespunzatoare a anexei la HCL nr. 6/21.06.2016 cu 

privire la organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

municipiului Alexandria.  

Legalitatea proiectului. 

     Propunerea s-a facut in conformitate cu prevederile, art. prevederile art. 54 din Legea nr. 215 

din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

care precizeaza:  

   “ (1) După constituire consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii 

de activitate. 

     (2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. 

    (3) Comisiile de specialitate îşi aleg câte un preşedinte şi un secretar. 
     (4) Comisiile de specialitate analizează şi avizează proiectele de hotărâre din domeniul lor de 

activitate. 

     (5) Comisiile de specialitate lucrează în plen şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor. 

     (6) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin 

regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, respectându-se configuraţia politică 

rezultată în urma alegerilor locale.”         

 La art. 59 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare se prevede ca:  

 “Modificarea unui act normativ constă în schimbarea expresă a textului unora sau mai multor 

articole ori alineate ale acestuia şi în redarea lor într-o nouă formulare”. 

Potrivit celor mentionate mai sus, consideram ca propunerea Primarului municipiului Alexandria 

cuprinsa in expunerea de motive este legala, necesara si oportuna, drept pentru care s-a intocmit 

proiectul de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 6/21.06.2016 cu privire la organizarea 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria, 

proiect de hotarare care impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbaterea si aprobarea 
Consiliului local al municipiului Alexandria. 
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