
Componența consiliului local al comunei Priponești 2016-2020  
 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele Apartenența politică 

1 BÎRA IANCU PSD 
2 BORODESCU CĂTĂLIN PNL 
3 GANIA GHEORGHE PSD 
4 HÎNCU MARICICA PSD 
5 IOSIP ȘTEFAN PSD 
6 BORDEA GABRIEL-MIRCEA PNL 
7 MATEI COSTEL PNL 
8 MATEI COSTICĂ ALDE 
9 MUNTIANU COSTICĂ PSD 

10 PANAINTE GRIGORE-IRINEL PNL 
11 PETCU LIVIU PSD 

 
 

Mandatul de consilier încetează înainte de termen, în caz de:  
 

• deces  
 

• demisie  
 

• incompatibilitate  
 

• schimbare a domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială. 
 

• lipsa nemotivată de la mai mult de 3 ședințe ordinare ale consiliului. 
 

• imposibilitate de a fi exercitat pe o perioadă mai mare de 6 luni. 
 

• în cazul în care s-a constatat, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, după validarea 
mandatelor că alegerea s-a făcut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a Legii privind 
alegerile locale. 

 
• în caz de condamnare prin hotărâre judecătorească definitivă la o pedeapsă privată de libertate. 

 
• în caz de punere sub interdicție pentru debilitate sau alienare mintală ori în cazul pierderii drepturilor 

electorale. 
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Atribuțiile consiliului local al comunei Priponești  
 
 
 

(1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția 
celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.  
(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:  

a) atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și 
serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local;  

b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;  
c) atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului;  
d) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;  
e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern.  

(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:  
a) aprobă statutul comunei, orașului sau municipiului, precum și regulamentul de organizare și 

funcționare a consiliului local;  
b) aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale 

aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și 
reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local;  

c) exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare 
participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.  
(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:  

a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei 
bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;  

b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, precum și 
contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unității administrativ-
teritoriale, în condițiile legii;  

c) stabilește și aprobă impozitele și taxele locale, în condițiile legii; 
d) aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de 

interes local, în condițiile legii;  
e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității administrativ-

teritoriale;  
f) asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare implementării și conformării cu prevederile 

angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului și gospodăririi 
apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.  
(5) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:  

a) hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a 
comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii;  

b) hotărăște vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, orașului 
sau municipiului, după caz, în condițiile legii;  

c) avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale 
localităților;  

d) atribuie sau schimbă, în condițiile legii, denumiri de străzi, de piețe și de obiective de interes public 
local.  
(6) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:  

a) asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice de interes local privind:  

1. educația;  
2. serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a 

familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;  
3. sănătatea;  



4. cultura;  
5. tineretul;  
6. sportul;  
7. ordinea publică;  
8. situațiile de urgență;  
9. protecția și refacerea mediului;  
10. conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a 

parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale;  
11. dezvoltarea urbană;  
12. evidența persoanelor;  
13. podurile și drumurile publice;  
14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, 

energie termică, iluminat public și transport public local, după caz;  
15. serviciile de urgență de tip salvamont, salvamar și de prim ajutor;  
16. activitățile de administrație social-comunitară;  
17. locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității administrativ teritoriale 

sau în administrarea sa;  
18. punerea în valoare, în interesul comunității locale, a resurselor naturale de pe raza unității 

administrativ-teritoriale;  
19. alte servicii publice stabilite prin lege;  
b) hotărăște acordarea unor sporuri și altor facilități, potrivit legii, personalului sanitar și didactic;  
c) sprijină, în condițiile legii, activitatea cultelor religioase;  
d) poate solicita informări și rapoarte de la primar, viceprimar și de la șefii organismelor prestatoare de 

servicii publice și de utilitate publică de interes local;  
e) aprobă construirea locuințelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuințelor sociale și a utilităților 

locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;  
f) poate solicita informări și rapoarte specifice de la primar și de la șefii organismelor prestatoare de 

servicii publice și de utilitate publică de interes local.  
(7) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:  

a) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în 
vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;  

b) hotărăște, în condițiile legii, înfrățirea comunei, orașului sau municipiului cu unități administrativ-
teritoriale din alte țări;  

c) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ teritoriale din țară 
sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației 
publice locale, în vederea promovării unor interese comune.  
(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetățean de 
onoare al comunei, orașului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se 
stabilesc și condițiile retragerii titlului conferit.  
(9) Consiliul local îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege. 
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Comisiile de specialitate ale consiliului local al comunei Priponești 
 
 
 

Comisia nr.1 - pentru programe de dezvoltare economico sociale, buget finanțe, administrarea domeniului 
public și privat al comunei, gospodărire locală, agricultură, protecția mediului, servicii și comerț:  

 
 
 

Numele și prenumele Formațiunea politică 
PETCU LIVIU – președinte PSD 

GANIA GHEORGHE – secretar PSD 
IOSIP ȘTEFAN – membru PSD 

PANAINTE GRIGORE-IRINEL – membru PNL 
BORDEA GABRIEL-MIRCEA – membru PNL 

 
 

Comisia nr.2 - pentru învățământ, cultură, sănătate, protecție socială, activități sportive și de agrement:  
 

Numele și prenumele Formațiunea politică 
HÎNCU MARICICA – președintă PSD 

MUNTIANU COSTICĂ – secretar PSD 
PANAINTE GRIGORE-IRINEL – membru PNL 

 
 

Comisia nr.3 - pentru administrație publică, juridică, apărarea liniștii și ordinii publice, a drepturilor și libertăților 
cetățenilor:  

 
Numele și prenumele Formațiunea politică 

BÎRA IANCU - președinte PSD 
MATEI COSTICĂ - secretar ALDE 
MATEI COSTEL - membru PNL 

 
 
 
 
 
 
 


