
          R0MANIA                                                                                                 

 JUDETUL CONSTANTA 

   COMUNA MERENI                                                             Nr. 1897 / 24.03.2022 

         PRIMAR 

 

 

P R O I E C T     DE     H O T A R A R E 

privind  modificarea si completarea  HCL nr. 39 / 18.12.2020  privind  organizarea pe domenii  

si alegerea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Mereni, precum si  

stabilirea  procentului  indemnizatiei lunare a consilierilor 

          Consiliul local al comunei Mereni, constituit in sedinta ordinara, legal constituita  la 

data de  31 martie 2022; 

          Avand in vedere: 

-Referatul de aprobare intocmit de catre domnul Dumitru Gurita, primarul comunei Mereni, 

judetul Constanta inregistrat la Primaria  comunei Mereni sub nr. 1898 / 24.03.2022; 

-Raportul  de specialitate  intocmit de catre doamna Serif Sibel, secretar general al comunei 

Mereni inregistrat  sub nr. 1899 / 24.03.2022; 

-Ordinul Prefectului Judetul Constanta nr. 777 / 09.11.2020  privind constatarea ca legal 

constituit  a Consiliului Local al comunei Mereni, judetul  Constanta; 

- HCL nr. 39 / 18.12.2020  privind  organizarea pe domenii  si alegerea Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local al comunei Mereni, precum si stabilirea  procentului  indemnizatiei lunare 

a consilierilor. 

-Demisia domnului  consilier local Garea Cristian – Alexandru  inregistrata la Primaria comunei 

Mereni sub nr. 5967 / 24.12.2021; 

-HCl nr. 1 / 28.01.2022   privind  constatarea incetarii de drept  prin demisie a mandatului de 

consilier local al domnului Garea Cristian - Alexandru si declararea ca vacant a unui post de 

consilier local  pe lista Partidului  Social Democrat in cadrul Consiliului Local al comunei 

Mereni, judetul Constanta. 

-Sentinta civila nr. 137 / 07.02.2022  inregistrata la Primaria Mereni sub nr. 1662 / 15.03.2022 

avand ca obiect validarea  consilierului  local supleant  Finariu Elena cu domiciliul in sat Mereni, 

comuna Mereni, str. Lungeni, nr. 232, judetul Constanta pe durata mandatului consiliului local. 

-Prevederile Legii nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa  pentru elaborarea 

actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile art. 124 , alin. (2), alin. (4) si alin. (5) , 125, 126, art. 129, alin. (1), art.  129, alin. 

(2), lit. a) , alin. (3), lit. a)  , art. 140, alin. (1),  art. 243, alin. (1) din OUG nr. 57 / 2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Constatand  necesitatea modificarii si completarii comisiei de specailitate  nr. 2  pentru  

administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice  si a 

drepturilor cetatenilor. 

 In temeiul prevederilor art. 139, alin. (1)  si art. 196, alin. (1), lit. a)  din OUG nr. 57 / 

2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 



 

                                                         SE PROPUNE: 

 

ART. 1  -   Modificarea si completarea art. 3, lit. b)  al HCL Mereni nr.  39 / 18.12.2020 privind  

organizarea pe domenii  si alegerea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei 

Mereni, precum si stabilirea  procentului  indemnizatiei lunare a consilierilor, dupa cum ur-

meaza: 

I.In comisia de specailitate  nr. 2  pentru  administratie publica locala, juridica si de disciplina, 

apararea ordinii si linistii publice  si a drepturilor cetatenilor in locul domnului Garea  Cristian- 

Alexandru  se desemneaza  doamna  consilier Finariu Elena. 

ART. 2- Doamna consilier Finariu Elena va asigura  aducerea la indeplinire a prevederilor  

prezentei hotarari. 

ART. 3- Celelalte  prevederi cuprinse in HCL nr. 39 / 18.12.2020 privind  organizarea pe domenii  

si alegerea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Mereni, precum si stabili-

rea  procentului  indemnizatiei lunare a consilierilor raman neschimbate . 

ART. 4 -   Prezenta hotarare poate fi atacata de cei interesati in fata Sectiei de Contencios 

Administrativ si Fiscal a Tribunalului Constanta, in conditiile Legii nr. 554 din 2004.  

ART. 5 -  Secretarul general al comunei Mereni, va comunica prezenta hotarare factorilor 

interesati si Institutiei Prefectului – Judetul Constanta, in vederea exercitarii controlului de 

legalitate. 

 

 

                       INITIATOR 

           PRIMARUL COMUNEI MERENI                                 Avizat pentru legalitate          

                 Gurita Dumitru                                                Secretar general U.A.T. 

                                                                                            Serif Sibel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA                                                                                      Nr. 1898 / 24.03.2022 

  COMUNA MERENI 

        PRIMAR 

 

 

REFERAT   DE   APROBARE 

al initierii proiectului  de hotarare privind  modificarea si completarea  HCL nr. 39 / 

18.12.2020  privind  organizarea pe domenii  si alegerea Comisiilor de specialitate ale Consili-

ului Local al comunei Mereni, precum si stabilirea  procentului  indemnizatiei lunare a consil-

ierilor 

 

 Subsemnatul Dumitru Gurita, primarul comunei Mereni, avand in vedere faptul ca in 

urma demisiei  domnului Garea Cristian-Alexandru  din functia de consilier local si a declararii 

locului vacant consiliul local functiona  cu componenta incompleta, pentru desfasurarea 

normala a activitatii Consiliului Local al comunei Mereni s-a solicitat Judecatoriei Medgidia 

validarea mandatului pentru un supleant de pe listele Partidului Social Democrat (PSD).  

 Prin Sentinta civila nr. 137 / 07.02.2022  inregistrata la Primaria Mereni sub nr. 1662 / 

15.03.2022  comunicata secretarului general al comunei Mereni  s-a  validat mandatul  de  

consilier  local in cadrul Consiliului Local al comunei Mereni al doamnei   Finariu Elena  si ca o 

consecinta fireasca  se impune si inlocuirea  domnului Garea  Cristian – Alexandru  in  comisia 

de specialitate  a Consiliului Local  al carei membru era pana la data demisiei. 

 Domnul Garea Cristian-Alexandru  fusese desemnat  conform HCL nr. 39 / 18.12.2020  

privind  organizarea pe domenii  si alegerea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

comunei Mereni, precum si stabilirea  procentului  indemnizatiei lunare a consilierilor, mem-

bru al comisiei de specialitate nr. 2 pentru  administratie publica locala, juridica si de disciplina, 

apararea ordinii si linistii publice si a drepturilor cetatenilor. 

 Pe baza considerentelor  expuse, se propune prin acest proiect de hotarare inlocuirea 

domnului Garea Cristian-Alexandru cu doamna Finariu Elena, noul consilier local validat in 

functie. 

 Avand in vedere  cele precizate mai sus, propun plenului consiliului local al comunei 

Mereni proiectul de hotarare privind  modificarea si completarea  HCL nr. 39 / 18.12.2020  

privind  organizarea pe domenii  si alegerea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

comunei Mereni, precum si stabilirea  procentului  indemnizatiei lunare a consilierilor, in 

forma in care a fost prezentata. 

PRIMAR 

DUMITRU GURITA 

 



  

      Nr. 1899 / 24.03.2022 

     JUDETUL CONSTANTA 

      COMUNA  MERENI        

SECRETAR GENERAL U.A.T.                                         

                                   

 

Raport  de  specialitate 

La proiectul   de hotarare privind  modificarea si completarea  HCL nr. 39 / 18.12.2020  

privind  organizarea pe domenii  si alegerea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

comunei Mereni, precum si stabilirea  procentului  indemnizatiei lunare a consilierilor 

 

  

 Cpnform dispozitiilor  OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, 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 membrii ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. 

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

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

care isi desfasoara activitatea . 

 Prin atributiile conferite de lege, comisiile de specialitate  au un rol important  in buna 

si eficienta functionare a unui consiliu local. Practic, desi deciziile lor au un caracter consultativ 

, acestea actioneaza ca un  filtru prealabil  prin care trec toarte proiectele de hotarari din 

domeniul lor de activitate. 

 Avand in vedere: 

- HCL nr. 39 / 18.12.2020  privind  organizarea pe domenii  si alegerea Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local al comunei Mereni, precum si stabilirea  procentului  indemnizatiei lunare 

a consilierilor; 

-Demisia domnului  consilier local Garea Cristian – Alexandru  inregistrata la Primaria comunei 

Mereni sub nr. 5967 / 24.12.2021; 

--HCl nr. 1 / 28.01.2022   privind  constatarea incetarii de drept  prin demisie a mandatului de 

consilier local al domnului Garea Cristian - Alexandru si declararea ca vacant a unui post de 

consilier local  pe lista Partidului  Social Democrat in cadrul Consiliului Local al comunei 

Mereni, judetul Constanta. 



-Sentinta civila nr. 137 / 07.02.2022  inregistrata la Primaria Mereni sub nr. 1662 / 15.03.2022 

avand ca obiect validarea  consilierului  local supleant  Finariu Elena cu domiciliul in sat Mereni, 

comuna Mereni, str. Lungeni, nr. 232, judetul Constanta pe durata mandatului consiliului local.  

-Depunerea juramantului de catre doamna Finariu Elena in fata Consiliului Local al comunei 

Mereni, judetul Constanta; 

 Constatam necesitatea modificarii  si completarii  componentei  nominale a Comisiei 

de specialitate nr. 2 pentru  administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea or-

dinii si linistii publice  si a drepturilor cetatenilor in sensul ca in locul domnului Garea  Cristian- 

Alexandru  se desemneaza  doamna  consilier Finariu Elena. 

 In urma demisiei  domnului Garea Cristian- Alexandru  din functia de consilier local si a 

declararii locului vacant, Consiliul Local al comunei Mereni functiona cu  componenta incom-

pleta, iar comisia de specialitate a consiliului local pentru administratie publica locala, juridica 

si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice  si a drepturilor cetatenilor, functiona  doar 

cu doi membrii din totalul de trei membrii. 

 Dupa validarea mandatului de consilier local al doamnei  Finariu Elena, consider opor-

tuna numirea acesteia  la comisia anterior mentionata, in vederea completarii componentei 

acesteia, componenta nominala a comisiilor de specialitate fiind deja stabilita prin  HCL nr.  39 

/ 18.12.2020 , cu respectarea configuratiei politice  de la ultimele alegeri locale. 

 Consider ca se impune adoptarea unei hotarari cu privire la modificarea si completarea  

HCL nr. 39 / 18.12.2020  privind  organizarea pe domenii  si alegerea Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local al comunei Mereni, precum si stabilirea  procentului  indemnizatiei lunare 

a consilierilor locali. 

 

 

 

       

                   Secretar general U.A.T, 

                         Serif Sibel 

 

 

 

 

 

       

 


