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HOTĂRÂRE NR.51/2020 

privindadoptareaRegulamentului de organizareşifuncţionare 

aConsiliului local al ComuneiUlieș 

 

 

Consiliul Local alcomuneiUlieș, întrunitînședințăextraordinară la datade .28.12.2020 

Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului: 
 

• Referatul de aprobare al Primarului comunei Ulieș, înregistrată la nr. 282/S din 

21.12.2020; 

• Proiectul de hotărâre nr. 283/S din 21.12.2020 

• Raportulde specialitate al persoanei desemnate cu atribuții de secretar al comunei 

înregistrat la nr. 285/S din 21.12.2020; 

• Avizul favorabil al Comisiei de specialitate specialitatepentruactivități juridice și 

disciplină,muncă, familie și protecție socială, învățământ,sănătate și activități sportive, 

activități social-culturale, culte nr. 288/S din 28.12.2020; 

• art 5, art. 75, art. 84-85, art.87,art.105-106, art.110-111, Partea III - Titlul V - Capitolul 

III; art. 152-153, art. 158-159, art. 163,art. 196-240,art. 247-248, art. 597 alin. (1), lit. e) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 

completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare; 

• art. 3 alin. (2), art. 42 alin. (4), art. 80 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și 

completările ulterioare aduse de Legea nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative. 

• art. 7 alin. (1) și (2) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică (proces verbal de afișare nr. 1468/26.11.2020); 



 

 

În temeiul art. 87 alin. (3), 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. 

c) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare Consiliul local al Comunei Ulieș adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al Comunei 

Ulieș, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.. 

Art. 2Cu ducerea la îndeplinire a prezenteihotărâri se încredinţeazăconsilieriilocali al 

comuneiUlieș. 

Art. 3Prezentahotărâre se comunică, prinintermediulsecretaruluigeneral alcomuneiUlieș, 

întermenulprevăzut de lege InstituțieiPrefectului al Județului Harghita, primaruluicomuneiUlieș, 

și se aduce la cunoștințăpublicăprinafișarea la sediulPrimăriei, înspațiulaccesibilpublicului. 

 

 

 

Ulieș, 28decembrie 2020 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ 
 Bálint László Persoanadesemnată 
  Cuatribuții de secretar 
  Taran Enikő 

 


