ROMÂNIA
Judeţul Harghita
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI C O R B U

HOTĂRÂREA
Nr. 19 din 15 martie 2021

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
Consiliului local al comunei Corbu conform Ordinului MDLPA nr.25/2021
Consiliul local al comunei Corbu, județul Harghita, întrunit în cea de-a patra
ședință ordinară din mandatul 2020-2024,
Având în vedere :
Referatul de aprobare al
primarului comunei Corbu nr. 716 din
05.02.2021 în calitatea sa de inițiator;
Proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local;
Avizul de legalitate al secretarului general al UAT Corbu;
Avizul cu caracter consultativ al comisiei de specialitate nr.I - economică,
buget, finanţe, impozite și taxe, amenajarea teritoriului și patrimoniu, administrarea
domeniului public şi privat și agricultură a consiliului local al comunei Corbu,
înregistrat sub nr.1312/12.03.2021;
Avizul cu caracter consultativ al comisiei de specialitate nr.II - comisia
juridică, învățământ, cultură, culte, sport, turism, protecția mediului, sănătate și
familie, muncă și protecție socială a consiliului local al comunei Corbu, înregistrat sub
nr.1314/12.03.2021;
Art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.a) din Codul administrativ aprobat prin
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul Ministerului Dezvoltării, lucrărilor Publice și administrației nr.25 din
14.01.2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativteritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi
funcţionare a consiliului local intrat în vigoare la data de 25.01.2021;
Cap.IX din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată,
Respectând art.7 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică,
Ținând seama de Regulamentul propriu privind măsurile metodologice,
organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității
deliberative, adoptat de Consiliul Local Corbu prin HCL nr. 15/31.01.2020
Văzând anunţul de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre
nr.717 /9 din 05.02.2021 și procesul verbal nr.875/9 din 15.02.2021,
Ţinând seama de faptul că hotărârea a fost adoptată cu un număr de 9 voturi
din numărul total de 9 consilieri în funcţie, majoritatea cerută de lege – majoritatea
absolută - conform art.139 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019,

În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) și art.197 din Codul
administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1.- Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consililului
Local al Comunei Corbu, județul Harghita, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea consiliului
local Corbu nr. 67 din 15 octombrie 2020 îşi încetează valabilitatea.
Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
primarul şi secretarul general comunei Corbu.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
-

Instituţia Prefectului - Judeţul Harghita ;

-

Primarul comunei ;

-

Consilierii locali ai comunei Corbu ;

-

Secretarul general al comunei;

-
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-

Dosar ședință

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
CONSILIER LOCAL
FILIMON ECATERINA

Consilieri locali în funcţie – 9
Consilieri locali prezenţi - 9
Nr. voturi pentru – 9
Nr. voturi împotrivă – 0
Nr. voturi abţinere – 0

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
IOAN-ȘTEFAN CRISTINOI

Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. ...…/............^1
Nr.
Operaţiuni efectuate
Data ZZ/LL/AN
Semnătura persoanei responsabile să
crt.
efectueze procedura
0
1
2
3
1
Adoptarea hotărârii^1) s-a făcut cu majoritate o ...…/...…/............
simplă o absolută o calificată^2
2
Comunicarea către primar^2)
...…/...…/............
3
Comunicarea către prefectul judeţului^3)
...…/...…/............
4
Aducerea la cunoştinţa publică^4)+5)
...…/...…/............
5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter ...…/...…/............
individual^4)+5)
6
Hotărârea devine obligatorie^6) sau produce efecte ...…/...…/............
juridice^7), după caz
Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare: ^1) Art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută
sau simplă, după caz.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în caz ul
bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul
consilierilor locali în funcţie.“
^2) Art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.“ ^3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general
al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării ...
^4) Art. 197 alin. (4): „Hotărârile … se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija secretarului
general al comunei.“^5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor … cu caracter individual către persoanele cărora li se
adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.“ ^6) Art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu
caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă publică.“ ^7) Art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu
caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.“

^1 Se completează cu numărul şi anul hotărârii consiliului local.
^2 Se bifează tipul de majoritate cu care s-a adoptat hotărârea consiliului local.

