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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 Priveste: modificarea anexei la HCL nr. 6/21.06.2012 privind organizarea comisiilor de 
specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria. 

 
 
 
Prin expunerea de motive nr. din 11979 din 12.05.2014, Primarul municipiului Alexandria 

propune intocmirea de catre Directia Administratie Publica Locala a unui proiect de hotarare privind 
modificarea anexei la HCL nr. 6/21.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii 
de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria. 

Necesitatea si oportunitatea proiectului. 
 Prin HCL nr. 333/28.11.2013 a incetat de drept, inainte de expirarea duratei normale,  mandatul 
de consilier al domnului Tanase Florentiu si a fost declarat vacant locul acestuia. Odata cu incetarea 
mandatului de consilier al domnului Tanase Florentiu a ramas vacant si un loc in comisia pentru 
amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului, 
realizarea lucrarilor publice, loc care trebuie ocupat de consilierul validat prin HCL nr. 149/29.04.2014 
pe locul vacant in Consiliul Local al municipiului Alexandria, domnul Florea Laurentiu.  

Legalitatea proiectului. 
     Propunerea s-a facut in conformitate cu prevederile, art. 58 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile 
si completarile ulterioare, care prevede ca “După intrarea în vigoare a unui act normativ, pe durata 
existenţei acestuia pot interveni diferite evenimente legislative, cum sunt: modificarea, completarea, 
abrogarea, republicarea, suspendarea sau altele asemenea”   si ale art. 59 alin. (1) din aceeasi lege care 
prevede “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. 6/21.06.2012 privind 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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