ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 584
din 17 decembrie 2021
privind modificarea numărului, denumirii și componenței comisiilor de specialitate
ale Consiliului Local al Municipiului Arad
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, dl. Călin Bibarț, exprimată prin
referatul de aprobare nr. 94263/13.12.2021,
Luând în considerare cerinţa legală de constituire a unor comisii cu număr impar de
membri, opţiunea consilierilor, pregătirea lor profesională, domeniul în care consilierii îşi
desfăşoară activitatea,
Ţinând cont de raportul Secretarului General al Municipiului Arad nr. 94265/13.12.2021,
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Arad,
Analizând Hotărârea Consiliului local al Municipiului Arad nr. 464/2.11.2020 referitoare
la constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad pentru
mandatul 2020 – 2024,
Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 7 abțineri (23 de consilieri
prezenți din totalul de 23),
În temeiul art. 124 - 126, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.a), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin.
(3) lit. i) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art.1. În vederea organizării şi funcţionării comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
al Municipiului Arad, se stabilesc următoarele:
a). - Se constituie un număr de 4 (patru) comisii de specialitate.
b). - Domeniile de activitate şi denumirea pentru comisiile de specialitate sunt:
1. Buget-finanţe, activităţi economice;
2. Urbanism, amenajarea teritoriului, patrimoniu, juridic;
3. Servicii publice și protecţia mediului;
4. Sănătate, familie, muncă, protecţie socială, educație, cultură, culte, copii, tineret, sport
şi turism.;
c).- Se stabilește numărul impar de 7 (șapte) membri pentru fiecare din cele patru comisii.
d).- Locurile cuvenite fiecărui grup de consilieri, potrivit configurației politice, desemnarea
consilierilor în comisii conform propunerii grupurilor, opțiunii personale, pregătirii profesionale
și domeniului în care își desfășoară activitatea, sunt cele aprobate conform anexei, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Participarea la ședințele comisiilor de către consilierii care au şi calitatea de
viceprimari nu se indemnizează.

Art.3. Indemnizația prevăzută de lege pentru participarea consilierilor locali la ședințele
comisiilor de specialitate se acordă doar pentru o singură comisie, indiferent de numărul de
comisii la care participă consilierul local.
Art.4. Comisia îşi alege dintre membrii săi câte un preşedinte, un locţiitor al acestuia, un
secretar şi un locţiitor al acestuia.
Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Arad nr. 464/2020.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Cristian Aurel GALEA

Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.
1 ex. Secretarul General
1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
1 ex. Dosar şedinţã CLMA 17.12.2021

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

Cod PMA -S4-02

Anexă la Hotărârea nr. 584/17.12.2021
a Consiliului Local al Municipiului Arad

COMISIILE DE SPECIALITATE
ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
COMISIA 1
Buget-finanţe, activităţi economice

COMISIA 2
Urbanism, amenajarea teritoriului,
patrimoniu, juridic

1.

BURUC Cosmin-Alexandru

1.

FAUR Lazăr

2.

FAUR Lazăr

2.

FORDON Decebal-Ciprian

3.

BARB Petru Nistor

3.

MARIȘ Florin

4.

KORODI Dan-Andrei

4.

BURUC Cosmin-Alexandru

5.

STANA Florin-Sebastian

5.

SĂBĂU Daniela-Arieta

6.

BOGNAR Levente Grigorie

6.

CURCANU Dorian-Florin

7.

VORNICU Dorina-Stela

7.

COSTEA Ioan-Cătălin

COMISIA 3
Servicii publice și protecţia mediului

COMISIA 4
Sănătate, familie, muncă
și protecţie socială, educație, cultură,
culte, copii, tineret, sport şi turism

1

GAMAN Ioan

1

NAAJI Antoanela-Luciana

2

WAAS Liliana-Viorica

2

ILIONI Florin

3

MARIȘ Florin

3

AUR Csilla

4

CHEȘA Ilie

4

SZABO Mihai Iosif

5

MAYER Siegfried-Emeric

5

COSTEA Ioan-Cătălin

6

CHIFA Ioan

6

VLAD Codrin-Dacian

7

VLAD Codrin-Dacian

7

GALEA Cristian-Aurel

Numărul de locuri cuvenit fiecărui grup de consilieri, potrivit configuraţiei politice:
PNL
USR
PSD
PMP
UDMR

11 locuri provenind din 10.95 locuri,
9 locuri provenind din 8.52 locuri,
4 locuri provenind din 3.65 locuri,
2 locuri provenind din 2.43 locuri
2 locuri provenind din 2.43 locuri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Cristian Aurel GALEA

calcul aritmetic și rotunjire în plus
calcul aritmetic și rotunjire în plus
calcul aritmetic și rotunjire în plus
calcul aritmetic și rotunjire în minus
calcul aritmetic și rotunjire în minus
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ROMÂNIA
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PROIECT

Avizat
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

Nr. 630/2021
H O T Ă R Â R E A nr._______
din _______________2021
privind modificarea numărului, denumirii și componenței comisiilor de specialitate
ale Consiliului Local al Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, dl. Călin Bibarț, exprimată prin referatul
de aprobare nr.94263/13.12.2021,
Luând în considerare cerinţa legală de constituire a unor comisii cu număr impar de membri,
opţiunea consilierilor, pregătirea lor profesională, domeniul în care consilierii îşi desfăşoară activitatea,
Ţinând cont de raportul Secretarului General al Municipiului Arad nr. 94265/13.12.2021,
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Analizând Hotărârea Consiliului local al Municipiului Arad nr. 464/2.11.2020 referitoare la
constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2020 –
2024,
În temeiul art. 124 - 126, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.a), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit.
i) şi art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
HOTĂRÂRE
Art.1. În vederea organizării şi funcţionării comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Arad, se stabilesc următoarele:
a). - Se constituie un număr de 4 (patru) comisii de specialitate.
b). - Domeniile de activitate şi denumirea pentru comisiile de specialitate sunt:
1. Buget-finanţe, activităţi economice;
2. Urbanism, amenajarea teritoriului, patrimoniu, juridic;
3. Servicii publice și protecţia mediului;
4. Sănătate, familie, muncă, protecţie socială, educație, cultură, culte, copii, tineret, sport şi turism.;
c).- Se stabilește numărul impar de 7 (șapte) membri pentru fiecare din cele patru comisii.
d).- Locurile cuvenite fiecărui grup de consilieri, potrivit configurației politice, desemnarea consilierilor în
comisii conform propunerii grupurilor, opțiunii personale, pregătirii profesionale și domeniului în care își
desfășoară activitatea, sunt cele aprobate conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Participarea la ședințele comisiilor de către consilierii care au şi calitatea de viceprimari nu
se indemnizează.
Art.3. Indemnizația prevăzută de lege pentru participarea consilierilor locali la ședințele
comisiilor de specialitate se acordă doar pentru o singură comisie, indiferent de numărul de comisii la
care participă consilierul local.
Art.4. Comisia îşi alege dintre membrii săi câte un preşedinte, un locţiitor al acestuia, un secretar
şi un locţiitor al acestuia.
Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Arad nr. 464/2020.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SECRETAR GENERAL

Anexă la Hotărârea nr. _____/________2021
a Consiliului Local al Municipiului Arad

COMISIILE DE SPECIALITATE
ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

COMISIA 1
Buget-finanţe, activităţi economice

COMISIA 2
Urbanism, amenajarea teritoriului, patrimoniu,
juridic

8.

8.

9.

9.

10.

10.

11.

11.

12.

12.

13.

13.

14.

14.
COMISIA 3
Servicii publice și protecţia mediului

COMISIA 4
Sănătate, familie, muncă
și protecţie socială, educație, cultură, culte, copii,
tineret, sport şi turism

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

Numărul de locuri cuvenit fiecărui grup de consilieri, potrivit configuraţiei politice:
PNL
USR
PSD
PMP
UDMR

11 locuri provenind din 10.95 locuri,
9 locuri provenind din 8.52 locuri,
4 locuri provenind din 3.65 locuri,
2 locuri provenind din 2.43 locuri
2 locuri provenind din 2.43 locuri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

calcul aritmetic și rotunjire în plus
calcul aritmetic și rotunjire în plus
calcul aritmetic și rotunjire în plus
calcul aritmetic și rotunjire în minus
calcul aritmetic și rotunjire în minus

SECRETAR GENERAL

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 94263/13.12.2021

Primarul Municipiului Arad,
În temeiul prevederilor art. 136 alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect
de hotărâre cu următorul obiect:
- modificarea numărului, denumirii și componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Arad

REFERAT DE APROBARE
Având în vedere prevederile art. 124 - 126, art. 129 alin. (1), alin.(2) lit.a), alin. (14), art. 139 alin.
(3) lit. i) şi art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Arad nr. 464/2.11.2020 pentru constituirea comisiilor de specialitate pentru mandatul 2020
– 2024, stabilindu-se un număr de 5 comisii de specialitate cu câte 5 membri în fiecare comisie, astfel:
Buget, finanţe, activităţi economice

Comisia 1

Urbanism, amenajarea teritoriului, patrimoniu

Comisia 2

Servicii publice și protecția mediului

Comisia 3

Sănătate, familie, muncă și protecţie socială

Comisia 4

Educație, cultură, culte, copii, tineret, sport şi turism

Comisia 5

În anul de activitate desfășurat de la constituirea acestora, s-a constatat că se impune un număr
mai redus de comisii, în vederea unei mai bune organizări a activității comisiilor și asigurarea mai eficientă
a prezentării proiectelor de hotărâri la comisii.
Ca urmare, propun reducerea numărului comisiilor de specialitate de la 5 comisii de specialitate
cu un număr impar de 5 membri pentru fiecare comisie la 4 comisii de specialitate, cu un număr impar de
7 (șapte) membri pentru fiecare comisie, în domeniile şi cu denumirile următoare:
Buget, finanţe, activităţi economice

Comisia 1

Urbanism, amenajarea teritoriului, patrimoniu, juridic

Comisia 2

Servicii publice și protecția mediului

Comisia 3

Sănătate, familie, muncă și protecţie socială, educație, cultură, culte, copii, tineret,
sport şi turism

Comisia 4

PRIMAR
Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIUL ARAD
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD
Serviciul Administrație Publică Locală
Nr. 94265 din 13.12.2021

RAPORT
de specialitate
Obiect: modificarea numărului, denumirii și componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local al Municipiului Arad
Având în vedere constituirea Consiliului Local al Municipiului Arad în şedinţa din data de 24
octombrie 2020, în urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020,
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.464/2.11.2020
referitoare la constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad pentru
mandatul 2020 – 2024,
Analizînd inițiativa dlui. Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de
motive nr. 94263/13.12.2021, prin care se propune reducerea numărului comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local al Municipiului Arad de la 5 comisii de specialitate, cu un număr impar de 5 membri
pentru fiecare comisie, la 4 comisii de specialitate, cu un număr impar de 7 (șapte) membri pentru fiecare
comisie, în domeniile şi cu denumirile următoare:
Buget, finanţe, activităţi economice

Comisia 1

Urbanism, amenajarea teritoriului, patrimoniu, juridic

Comisia 2

Servicii publice și protecția mediului

Comisia 3

Sănătate, familie, muncă și protecţie socială, educație, cultură, culte, copii, tineret,
sport şi turism

Comisia 4

În aplicarea prevederilor legale privind art. 124 - 126, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.a), alin. (14),
art. 139 alin. (3) lit. i) şi art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
“ART. 124
Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local
(1) După constituire, consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate, în termenul
stabilit prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.
(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(3) 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 sau consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc
prin hotărâre a consiliului local, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale. Numărul membrilor unei
comisii este întotdeauna impar.
(4) Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se
stabileşte de către consiliul local, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale.
(5) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi de către
consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară
activitatea. În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel puţin o comisie şi din cel mult 3
comisii, dintre care una este comisia de bază.
ART. 125
Atribuţiile comisiilor de specialitate
(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:
a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;
b) întocmesc 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.
(2) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.
ART. 126
Preşedintele şi secretarul comisiei de specialitate
(1) Comisiile de specialitate îşi aleg, prin votul deschis al majorităţii absolute a consilierilor locali ce o compun, câte un
preşedinte şi câte un secretar.

(2) Preşedintele 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 unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale 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 unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în termen rezonabil, până la finalul fiecărei
luni calendaristice, prezenţa şi procesele-verbale ale fiecărei şedinţe ale comisiei de specialitate.
(3) Preşedintele comisiei 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.
(4) Secretarul comisiei 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”

constatăm legală inițiativa primarului.
Ținând seama de ponderea grupurilor de consilieri în cadrul consiliului local, rezultă din
calcul numărul de locuri cuvenit fiecărui grup de consilieri, potrivit configuraţiei politice în urma
alegerilor locale din 27 septembrie 2020 pentru un număr de 4 comisii de specialitate cu câte 7
membri în fiecare comisie:
PNL
USR
PSD
PMP
UDMR
TOTAL

11 locuri
9 locuri
4 locuri
2 locuri
2 locuri
28 locuri

provenind din 10,95 locuri, calcul aritmetic și rotunjire în plus
provenind din 8,52 locuri, calcul aritmetic și rotunjire în plus
provenind din 3,65 locuri, calcul aritmetic și rotunjire în plus
provenind din rotunjirea în minus a 2,43 locuri
provenind din rotunjirea în minus a 2,43 locuri

În sprijinul îndeplinirii prevederilor legale aplicabile, se impune respectarea următoarelor
proceduri:
-se solicită propuneri din partea grupurilor de consilieri, avându-se în vedere, în măsura
în care este posibil, opţiunea consilierilor, pregătirea profesională a acestora, domeniul în care
îşi desfăşoară activitatea,
-trebuie avută în vedere şi cerinţa legală de a constitui comisii alcătuite dintr-un număr
impar de membri.
-se ia în considerare şi imperativul desemnării de consilieri din partea fiecărui grup în
cadrul fiecărei comisii, pe cât posibil, până la concurenţa numărului maxim de locuri legal stabilit.
ȘEF SERVICIU
Monica CZIBRIK

SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

CONSILIER JURIDIC
Florentina STANA

