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                            ROMÂNIA 

                      JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PESAC 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

Nr. 2 din 04.11.2020 
 

privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Pesac, pe 

principalele domenii de activitate 

 

 

 

 

Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa _____________ din data de ______.2020, 

având în vedere următoarele : 

- referatul de aprobare înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 3886/04.11.2020 

prezentat de primarul Comunei Pesac, Județul Timiș; 

- raportul nr. ______/______2020 înaintat de către secretarul general al Comunei Pesac; 

- prevederile art. 113-119, art. 124-126 și art. 128 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- dispozițiile Încheierii Civile nr. 1871 din 13.10.2020 executorie, pronunțată în dosarul nr. 

3277/295/2020 al Judecătoriei Sânnicolau Mare privind rezultatul validării alegerii consilierilor 

locali; 

- prevederile Ordinului nr. 72603.11.2020 emis de Prefectul Județului Timiș privind 

constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Comunei Pesac și 

înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 3877/04.11.2020;  

- procesele verbale ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac privind 

alegerea președintelui și secretarului comisiei; 

- prevederile art. 27 și altele din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului 

Local Pesac aprobat prin H.C.L. Pesac nr. 55/21.10.2020;  

În temeiul prevederilor art. 110 alin. 1, art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. a, art. 136, art. 139 

alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197, art. 199-200 și art. 297 alin. 1 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 

 Art. 1. Se organizează Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Pesac, pe 

principalele domenii de activitate, ținând cont de numărul locurilor care revine fiecărui grup de 

consilieri conform prevederilor art. 124 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

 

A. Comisia I – pentru activități economico-financiare și implementarea strategiei de dezvoltare 

economico-socială, pentru cooperare instituțională pe plan intern și extern, în următoarea 

componenţă: 

- ____________, preşedinte; 

- ____________, secretar; 

- ____________, membru. 

 

B. Comisia II – pentru activități social-culturale și culte, patrimoniu cultural, protecţia mediului, 

pentru muncă și protecţie socială, pentru copii și tineret, pentru activități sportive, turism și 
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agrement, pentru învăţământ, sănătate și familie, pentru organizarea și funcționarea 

aparatului de specialitate al primarului, a instituțiilor și serviciilor publice de interes local, 

pentru gestionarea serviciilor către cetățeni, în următoarea componenţă: 

- ____________, preşedinte; 

- ____________, secretar; 

- ____________, membru. 

 

C. Comisia III – juridică și de disciplină, pentru administrarea domeniului public şi privat al 

Comunei Pesac, pentru amenajarea teritoriului și urbanism, pentru gospodărirea localității, 

pentru apărarea ordinii, liniştii publice și a drepturilor cetăţenilor, pentru agricultură, 

industrie și comerț, în următoarea componenţă: 

- ____________, preşedinte; 

- ____________, secretar; 

- ____________, membru; 

- ____________, membru; 

- ____________, membru. 

 

Art. 2. Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate sunt cele prevăzute în 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Pesac, Județul Timiș.  

 

Art. 3. Prezentul proiect de hotărâre se comunică: 

    -  Consiliului Local Pesac. 

 

 

 

         INIȚIATOR             AVIZAT 

             PRIMAR,                    Secretar General al comunei,                                                                  

         TOMA CORNEL                                                                DUMITRAŞ ANGELICA  
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