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     RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind modificarea componenţei Comisiei 1 – pentru studii, prognoze, economie, buget, 
finanţe, impozite şi taxe  și a Comisiei 5 – pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, 

protecție socială, turism, ecologie, sport și culte  din cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara 

 
 În vederea desfăşurării în bune condiţii a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
în principalele domenii de activitate, potrivit dispoziţiilor Regulamentului de organizare şi 
funcţionare  al Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 377/2010; 
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 6/24.06.2016 - privind  organizarea 
Comisiilor pe domenii de specialitate  ale Consiliului Local în principalele domenii de 
activitate,modificată; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local privind încetarea de drept a mandatului de 
consilier local al domnului  BORDEAȘU ILARE; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local privind încetarea de drept a mandatului de 
consilier local al domnului  IEREMIA ION-ARDEAL; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local privind validarea mandatului de consilier 
local al doamnei CHINDRIȘ LAURA; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local privind validarea mandatului de consilier 
local al doamnei BLOȚIU  ANDRA-ANCA; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) şi art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia public locală, republicată şi modificată; 

PROPUNEM: 
Modificarea componenţei Comisiei 1 - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, 

impozite şi taxe din  și a Comisiei 5 -  pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție 
socială, turism, ecologie, sport și culte , cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara, după 
cum urmează: 
 Comisia 1 va avea următoarea componenţă: 

1.   CHINDRIȘ LAURA – A.L.D.E. 
2.   DIMECA RADU DRAGOŞ – P.N.L. 
3. MIHOK CIPRIAN – ŞTEFAN – P.N.L. 
4. POPOVICI GABRIELA – P.S.D. 
5. SIPOS  ELENA – U.D.M.R. 



 
Comisia 5 va avea următoarea componență: 

1. BLOȚIU ANDRA-ANCA – P.S.D. 
2. GRIGOROIU GRIGORE – P.N.L. 
3. MATEESCU IOAN – P.S.D. 
4. MOȘIU SIMION – P.N.L. 
5. TÎRZIU ADELINA-LARISSA 

 
 
 

 
         SECRETAR, 

                                               SIMONA DRĂGOI 
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     EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind  oportunitatea Proiectului de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei 1 – 
pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe    și a  Comisiei 5 pentru cultură, 
știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte  din cadrul Consiliului 

Local al Municipiului Timişoara 

1. Descrierea situației actuale 

Având în vedere Hotărârile  Consiliului Local privind încetarea de drept a mandatului de consilier 
local al domnului BORDEAȘU ILARE  și a mandatului de consilier local al domnului IEREMIA ION-
ARDEAL; 

Luând în considerare   Hotărârile  Consiliului Local privind validarea mandatului de consilier local al 
doamnei CHINDRIȘ LAURA și validarea mandatului de consilier local al doamnei BLOȚIU ANDRA-
ANCA, este necesară  modificarea componenței Comisiei 1 – pentru studii, prognoze, economie, buget, 
finanţe, impozite şi taxe   și a componenței  Comisiei 5 pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, 
protecție socială, turism, ecologie, sport și culte  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara 

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate 

Proiectul de hotărâre urmărește  respectarea situației de drept  intervenite ca urmare a demisiei 
domnului  Bordeașu Ilare și validării madatului de consilier  al doamnei Chindriș Laura, respectiv  a 
demisiei domnului Ieremia Ion-Ardeal și validării mandatului de consilier local al doamnei Bloțiu Andra-
Anca și  pentru   asigurarea  desfăşurării  în bune condiţii a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
în principalele domenii de activitate, potrivit dispoziţiilor Regulamentului de organizare şi funcţionare  al 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 377/2010; 

3. Concluzii 

Pentru desfășurarea activității  celor 2 comisii,consider  necesară și oportună  aprobarea Proiectului de 
hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei 1 – pentru studii, prognoze, economie, buget, 
finanţe, impozite şi taxe   și a  Comisiei 5 pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție 
socială, turism, ecologie, sport și culte  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara 

 
PRIMAR                                             SECRETAR, 

        NICOLAE ROBU                                                 SIMONA DRĂGOI 
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