
 

 

                                                        ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL 

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI 

 

                                                          HOTĂRÂRE 

       

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 55/2009, privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al 

Municipiului Focşani, cu modificările ulterioare şi modificarea art. (1) din 

Hotărârea Consiliului Local nr. 29/208/31.07.2012, privind organizarea 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate şi desemnarea membrilor 

acestora 

 

                

Consiliul Local al Municipiului Focşani, întrunit în şedinţa ordinară,  

               - văzând proiectul de hotărâre iniţiat de domnii consilieri  Alecsandrescu 

Dorian, Balaban Elena Luminiţa, Buzoi Dan, Cucu Elena, Horhocea Puiu Dragoş, 

Matişan Bogdan-Emilian, Mersoiu Ionuţ, Necula Ionel Gabriel, Oloeriu Ioan-Liviu, 

Pădineanu Gabriel, Pătraşcu Enache, Radu Niţu, Trofin Tudorel-Daniel şi Vrabie 

Cătălin, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 55/2009, 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local 

al Municipiului Focşani, cu modificările ulterioare şi modificarea art. (1) din 

Hotărârea Consiliului Local nr. 29/208/31.07.2012, privind organizarea comisiilor 

de specialitate pe domenii de activitate şi desemnarea membrilor acestora,  

- analizând raportul Aparatului permanent de lucru, înregistrat la nr. 

65376/17.09.2012, precum şi raportul cuprinzând avizul favorabil al Comisiei de 

buget şi administraţie publică; 

- având în vedere propunerile consilierilor prezenţi; 

- în temeiul art. 15 şi 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru 

aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi functionare a consiliilor locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza prevederilor din anexa 2 

la acelaşi act normativ - O.G. 35/2002, modificat şi completat şi în conformitate cu 

Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- în baza art. 36, alin. (1), (2) lit. a), (3) lit.a) şi art. 45 alin. (1) din Legea 

nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

                              HOTĂRĂŞTE : 

 

Art. 1. Se modifică art. 101 din HCL nr. 55/2009, privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului 

Focşani, care va avea următorul cuprins: 



“Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul 

local se dizolvă de drept: 

a) în cazul în care acesta nu se întruneşte timp de două luni consecutiv, deşi 

a fost convocat conform prevederilor legale; 

b) în cazul în care nu a adoptat în 3 şedinţe ordinare consecutive nicio 

hotărâre; 

c) în situaţia în care numărul consilierilor locali se reduce sub jumătate plus 

unu şi nu se poate completa prin supleanţi. 

(2) Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale, 

prefectul sau orice altă persoană interesată poate să sesizeze instanţa de contencios 

administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Instanţa analizează situaţia 

de fapt şi se pronunţă cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotărârea instanţei 

este definitivă şi se comunică prefectului. 

(3) Până la constituirea noului consiliu local, primarul sau, în absenţa 

acestuia, secretarul unităţii administrativ-teritoriale va rezolva problemele curente 

ale comunei, oraşului sau municipiului, potrivit competenţelor şi atribuţiilor ce îi 

revin, potrivit legii. “ 
 

Art. 2. Se modifică art. 102 din HCL nr. 55/2009, privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului 

Focşani, care va avea următorul cuprins: 

  “(1) Mandatul de consilier local se suspendă de drept numai în cazul în care 

acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunică de îndată de 

către instanţa de judecată prefectului care, prin ordin, în termen de maximum 48 de 

ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului. 

             (2) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (1). 

Ordinul de suspendare se comunică consilierului local, în termen de maximum 48 

de ore de la emiterea ordinului. 

(3) În cazul în care consilierul local al cărui mandat a fost suspendat a fost 

găsit nevinovat, acesta are dreptul la despăgubiri, în condiţiile legii.” 
 

Art. 3. Se modifică art. 25 din HCL nr. 55/2009, privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului 

Focşani, care va avea următorul cuprins: 

“(1) Comisiile de specialitate vor fi alcătuite dintr-un număr de 7-15 consilieri 

locali.  

         (2) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face avându-se in vedere de 

regula opţiunea acestora, pregatirea lor profesionala si domeniul in care işi 

desfăşoară activitatea.  

        (3) In functie de numarul membrilor consiliului, un consilier poate face parte 

din 1-3 comisii.” 
 

Art. 4. Se modifică alin (3) al art. 78 din HCL nr. 55/2009, privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al 

Municipiului Focşani, care va avea următorul cuprins: 

            “(3) Numărul de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, potrivit 

alin. (2) este de o şedinţă de consiliu şi 1-2 şedinţe de comisii de specialitate pe 

lună.” 

 



 

Art.5. Se modifică art. (1) din HCL nr. 29/208/31.07.2012, privind 

organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate şi desemnarea 

membrilor acestora, după cum urmează: “Se organizează comisiile de specialitate pe 

domenii de activitate şi se desemnează membrii acestora, după cum urmează: 

1. Comisia de buget şi administraţie publică:  

Oloeriu Ioan Liviu 

Matişan Bogdan Emilian 

Alecsandrescu Dorian 

Cucu Elena  

Preda Ionel 

Bâcu Aurel 

Axente Manuela 

Vrabie Cătălin 

Tănase Neculai 

Trofin Tudorel Daniel 

Pătraşcu Enache 

Necula Ionel Gabriel 

Mersoiu Ionuţ 

Buzoi Dan 

Balaban Elena Luminiţa 

 

2. Comisia de urbanism şi agricultură: 

Necula Ionel Gabriel 

Buzoi Dan 

Horhocea Puiu Dragoş 

Mersoiu Ionuţ 

Vrabie Cătălin 

Milea Lionida 

Berbece Gheorghiţă 

Oloeriu Ioan Liviu 

Radu Niţu 

Pătraşcu Enache 

Pădineanu Gabriel 

Matişan Bogdan Emilian 

Ilie Lilian 

Cucu Elena  

Alecsandrescu Dorian 

 

3. Comisia pentru drepturile omului, cultură, învăţământ, sănătate şi 

sport: 

Trofin Tudorel Daniel 

Pădineanu Gabriel 

Pătraşcu Enache 

Balaban Elena Luminiţa 

Tănase Neculai 

Axente Manuela 



Ilie Lilian 

Radu Niţu 

Preda Ionel 

Milea Lionida 

Berbece Gheorghiţă 

Horhocea Puiu Dragoş 

Bâcu Aurel 

 

         Art. 6. Prezenta hotarare va fi  comunicată de către Direcţia administratie 

publica locală, compartimentelor, serviciilor si Primarului Municipiului Focsani, 

conform legii, care va asigura executarea acesteia prin membrii Consiliului, 

Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local şi executivul. 

 

 

 

 

 

 

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                               Radu Niţu 

 

                                                                         Contrasemnează, 

                                                               Secretarul Municipiului Focşani 

                                                                                Corhană Eduard Marian 
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 Nr. 115/294 


