
 

 

                                     ROMANIA 
                                JUDETUL ILFOV 

                                    CONSILIUL LOCAL  CORNETU 

 

       

 

PROIECT 

HOTARAREA nr. ___ din 11.11.2020 

privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 
comunei Cornetu, judetul Ilfov 

 
Consiliul local al comunei Cornetu, judetul Ilfov,  întrunit în şedinţă extraordinară,  

Examinând proiectul de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local al comunei Cornetu; 

Văzând Încheierea din data de 15.10.2020 a Judecătoriei Cornetu, privind validarea 
mandatelor consilierilor locali declarați aleși pentru Consiliul local al comunei Cornetu, judetul 
Ilfov, precum și Ordinul Prefectului Județului Ilfov nr.574/28.10.2020 , privind constatarea ca 
legal-constituit a Consiliului local al comunei Cornetu; 

In conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
local al comunei Cornetu, judetul Ilfov, aprobat prin Hotărârea nr. 72/2019, precum și al 
prevederilor art. 124, 125, 126, 129, 134 alin. 4 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, 
cu modificarile si completarile ulterioare, 

 În temeiul art. 139 și 196, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1 – Se stabileste numarul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Cornetu 
la 3. 

Art.2 – Se  stabileste denumirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei 
Cornetu, dupa cum urmeaza:  

I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea 
domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, amenajarea 
teritoriului si urbanism, protectiaa mediului, turism, servicii si comert; 



II. Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, protectia 
copilului, activitati social-culturale, culte, tineret si sport; 

III. Comisia pentru administratia publica, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii 
publice, a drepturilor cetatenilor si relatiilor cu acestia. 

Art.3  Numarul de membri ai fiecarei comisii de specialitate va fi de 5.  

Art.4 – Se nominalizeaza membrii fiecarei comisii prin propunerile facute de fiecare grup 
de consilieri, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.5 – (1) Consilierii locali au dreptul la o indemnizatie lunara doar daca participa la cel 
putin o sedinta a autoritatii deliberative si o sedinta a comisiei de specialitate, pe luna, 
desfasurate in conditiile legii. 

(2) Indemnizatia lunara pentru consilierii locali care participa la sedintele 
ordinare/extraordinare ale consiliului local si ale comisiilor de specialitate este in cuantum 
de ______ din indemnizatia lunara a primarului, in conditiile prevazute de Codul 
administrativ. 

Art.6– Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului general al comunei,  
Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov şi primarului comunei Cornetu. 

 

        INITIATOR,           AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
          PRIMAR,           SECRETAR GENERAL, 
Adrian-Eduard Stoica             Daniela Vasilescu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.1 la HCL nr.___ din 11.11.2020 

 

COMPONENTA NOMINALA A COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE  

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU 

 

COMISIA NR.1 -  Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-
finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire 
comunala, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului, turism si comert: 

1. ________________________________________ 
2. ________________________________________ 
3. ________________________________________ 
4. ________________________________________ 
5. ________________________________________ 

 

COMISIA NR.2 - Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, 
protectia copilului, activitati social-culturale, culte, tineret si sport: 

1. ________________________________________ 
2. ________________________________________ 
3. ________________________________________ 
4. ________________________________________ 
5. ________________________________________ 

 
 

COMISIA NR.3 - Comisia pentru administratia publica, juridica si de disciplina, apararea 
ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor si relatiilor cu acestia. 

 
1. _____________________________________ 
2. _____________________________________ 
3. _____________________________________ 
4. _____________________________________ 
5. _____________________________________ 



ROMANIA 

JUDETUL ILFOV 

                              PRIMAR  

 Nr. ____________________ 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al comunei Cornetu, judetul Ilfov 

 

            

 Avand in vedere prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului 

Local Cornetu, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.72/2019, si Ordinul Prefectului 

Judetului Ilfov nr.      /26.10.2020, prin care s-a declarat ca legal constituit Consiliul Local 

Cornetu,  

Tinand cont de prevederile art.124, 125, 126, 129, 134 alin.4 din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Propun  aprobarea proiectului de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Cornetu. 

 

 

 

INITIATOR, 

PRIMAR, 

Adrian-Eduard Stoica 



ROMANIA 

JUDETUL ILFOV 

                              PRIMAR  

 Nr. ____________________ 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al comunei Cornetu, judetul Ilfov 

 

            

 Conform dispozitiilor art.13 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului 

Local, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Cornetu nr.72/31.10.2019, dupa constituire, 

consiliul local isi organizeaza comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate. 

 Operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, 

domeniile de activitate, numarul si denumirea acestora, precum si componenta nominala a 

comisiilor se stabilesc prin hotarare a consiliului local, cu respectarea configuratiei politice de la 

alegerile locale din data de 27.09.2020. 

 Numarul membrilor unei comisii este intotdeauna impar. 

 Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. 

 Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, avandu-se 

in vedere, de regula, optiunea acestora, pregatirea lor profesionala si domeniul in care isi 

desfasoara activitatea. 

 In functie de numarul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel putin o 

comisie si din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de baza. 

 In conformitate cu prevederile art.212 din Codul administrativ, pentru participarea la 

sedintele consiliului si ale comisiilor de specialitate, consilierii locali au dreptul la o indemnizatie 

lunara. Indemnizatia lunara pentru consilierii locali care participa la cel putin o sedinta a 

autoritatii deliberative si o sedinta a comisiei de specialitate, lunar,  este in cuantum de pana la 

10% din indemnizatia lunara a primarului, in conditiile Codului administrativ. 

Avand in vedere precizarile legislative enuntate anterior cu privire la procedura de  

constituire a comisiilor de specialite, supunem aprobarii plenului consiliului prezentul proiect de 

hotarare. 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

Daniela Vasilescu 


