
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA BOGDAND 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 20/2021 
 

privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile 

metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri 

cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului local al comunei 

Bogdand 
 

Consiliul local al comunei Bogdand, întrunit în şedinţa ordinară la data de 
31.03.2021; 
 
 Având în vedere : 
- Referatul de aprobare nr. 278/SG/10.03.2021  întocmit de primarul comunei 
Bogdand; 
- raportul de specialitate nr. 280/SG/10.03.2021 întocmit de secretarul general al 
comunei Bogdand 
- Rapoartele comisiilor de specialitate a Consiliului Local Bogdand nr. 
313/SG/31.03.2021, 318/SG/31.03.2021 și 322/SG/31.03.2021 
  
 Ținând cont de: 

• Prevederile art. 3 pct. 1 din Carta europenă a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea Nr.  199 din 17 

noiembrie 1997; 

• Prevederile art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată, 

aprobată prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003; 

• Prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr. 

287/2009, republicată, modificată şi completată; 

În baza:  

• Prevederilor art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

• Prevederilor art. 1 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 1 din Ordonanţa de Urgenţă 

nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  cu modificările şi 

completările ulterioare;  

            În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (1), alin. (2) lit.a), art. 136 alin. (1) 
corroborate cu art.139 alin.(1) şi alin. (2), art. 140 alin. (1) şi art.196 alin.(1) lit. a), 

art.243 alin. (1) din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

                                                        
H O T Ă R Ă Ș T E: 



 
 Art. 1. - Se aprobă Regulamentul propriu cuprinzând măsurile metodologice, 
organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care 

se supun adoptării Consiliului local al COMUNEI BOGDAND, prevăzută în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. - Prezenta Hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general 
al comunei Bogdand, în termenul prevăzut de lege:  

• Primarului comunei Bogdand,  
• Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare,  

• Compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului. 
 

Adoptată în şedinţa ordinară din 31.03.2021 . 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    CONTRASEMNEAZĂ: 
 BUGA VIOREL                               L.S.                  SECRETAR 
GENERAL AL  

                                                                           COMUNEI BOGDAND, 
                            TEMIAN SIMONA 

 -consilier local- 
       

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; 10; 
Nr.total consilieri absenţi: 1; 
Voturi pentru: 10; 
Voturi împotriva: 0 ; 
Abţinere:0. 

 
 

 


