ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
COMUNA BOGDAND
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA 33/2021
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a

Consiliului Local al comunei Bogdand

Consiliul local al comunei Bogdand, întrunit în şedinţa ordinară la data de
19.05.2021 ;
Având în vedere :
- Referatul de aprobare nr. 407/SG/05.05.2021 întocmit de primarul comunei
Bogdand;
- raportul de specialitate nr. 409/SG/05.05.2021 întocmit de secretarul general al
comunei Bogdand
- Rapoartele comisiilor de specialitate a Consiliului Local Bogdand nr.
433/SG/05.05.2021, 439/SG/05.05.2021 și 444/SG/05.05.2021
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare;
- art. 6 din Legea nr. 52/21.01.2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
- art. 5, lit. j), art. 6-13, art. 129, alin. (2), lit. a)şi alin. (3), lit. a) şi art. 632 din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Ordinul Ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei pentru aprobarea
modelului orientativ al statutului unităţii administrativ - teritoriale, precum şi a
modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local
nr. 25/2021.
În temeiul art. 129, alin. (2) lit. a și a art 139 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului
Local al comunei Bogdand conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Începând cu data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea
Consililului Local nr. 43/2019.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei prefectului judeţului Satu Mare,
Primarului comunei Bogdand și va fi publicată pe pagina de web
www.primariabogdand.ro

Adoptată în şedinţa ordinară din 19.05.2021 .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BOLDAN VIOREL

-consilier local-

L.S.

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL
COMUNEI BOGDAND,
TEMIAN SIMONA

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind
Codul Administrativ.
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ;
Nr.total al consilierilor prezenţi; 11;
Nr.total consilieri absenţi: 0;
Voturi pentru: 11;
Voturi împotriva: 0 ;
Abţinere:0.

