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Avizează pentru legalitate
Secretar general al orașului
Mircea GRANCEA

HOTĂRÂREA NR. _______/__________
Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al
orașului Avrig

Consiliul Local al oraşului Avrig, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
-

Luând act de:
Referatul de aprobare nr. 4.044 / 19.02.2021 al inițiatorului proiectului de hotărâre și
raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Administrație Publică și
Monitorizare Proceduri Administrative înregistrat sub nr. 3926/18.02.2021;
Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Avrig.

Analizând temeiurile juridice:
a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat,
cu modificările și completările ulterioare;
d) prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
e) Ordinul nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii
administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare
şi funcţionare a consiliului local
f) art. 129 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
g) Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice,
pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și
funcționarea Agenției Naționale de Integritate precum și completarea altor acte
normative, cu modificări și completări ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129, alin. (3) lit. a), art. 139 alin. (1) și art.196, alin. (1) lit. a)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al
orașului Avrig, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziții contrare se abrogă.
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Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul orașului
Avrig, secretarul general al orașului Avrig, consilierii locali ai orașului Avrig și Compartimentul
de Administrație Publică Locală și Monitorizare Proceduri Administrative.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, prin intermediul
Compartimentului Administrație Publică Locală și Monitorizare Proceduri Administrative,
primarului orașului Avrig și Instituției Prefectului județului Sibiu.
Art. 7. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Primăriei orașului Avrig, în secțiunea
Monitorul Oficial Local al orașului Avrig și se aduce la cunoștința persoanelor interesate, în
termenul prevăzut de lege.
Adoptată în Avrig la data de ____/____/_______

INIȚIATOR
PRIMAR
Adrian-Dumitru DAVID
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