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PROIECT 

Nr. 2142 din 24.05.2021 

                                                        ROMÂNIA 

JUDEȚUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile 

metodologice, organizatorice, termenele și circulaţia proiectelor de hotărâri ale 

Consiliului local Bălăceana 

 

Consiliul local al comunei Bălăceana,județul Suceava; 

Având în vedere: 

        a) referatul de aprobare privind necesitatea adoptării proiectului de hotărâre prezentat de 

către  primarul comunei d-l Cojocariu Constantin-Octavian, înregistrat sub nr. 2141 din 

24.05.2021 

        b) raportul secretarului general al comunei  înregistrat sub  nr................; 

        c)raportul de avizare al comisie Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-

socială, buget –finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, 

gospodarie comunala, protecţia mediului şi turism, înregistrat cu nr. ...................; 

              În conformitate cu  prevederile: 

-art.3 paragraful 2 din Legea nr.199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a 

autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985, 

- art. 15 alin.(2), art. 120, art. 121 alin. (1) și alin. (2)   din Constituția României, 

republicată, 

- art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

- art.84 coroborat  cu celelalte articole din Legea nr.24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-art.129 alin.(1), alin.(14) șia le art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
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-În temeiul dispozițiilor art.133 -art.142 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

adoptă prezenta hotărâre: 

               Art.1. - Se aprobă  Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, 

termenele și circulaţia proiectelor de hotărâri ale Consiliului local Bălăceana, conform Anexei 

care face parte integrantă din hotărâre. 

              Art. 2. - Prin intermediul secretarului general al comunei Bălăceana prezenta 

hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică, prefectului judeţului Suceava și 

 primarului comunei Bălăceana, în termenul  prevăzut de lege. 

 

 

INIŢIATOR- PRIMAR, 

Constantin-Octavian Cojocariu  

 

Avizat pentru legalitate, 

Secretarul general al comunei- Elena Beşa 
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R O M Â N IA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

P R I M A R 

Nr. 2141 DIN 24.05.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, 

organizatorice, termenele și circulaţia proiectelor de hotărâri ale Consiliului local 

Bălăceana 
 

 Doamnă și domnilor consilieri,  

 Prin adresa nr. 8448/10/8 din 20.05.2021 emisă de Instituția Prefectului-județul 

Suceava, înregistrată la instituția noastră cu nr.2160 din 24.05.2021, ni s-a solicitat ca până la 

data de 31 mai 2021 în structura paginii de internet a fiecărei instituții să fie cuprins 

Monitorul Oficial Local ca etichetă disctinctă, în prima pagină a meniului, în prima linie, în 

partea dreaptă, cu cele șase subetichete în care vor fi publicate documentele prevăzute în 

Anexa 1 din Codul Administrativ, cu modificările și competările ulterioare. 

Având în vedere că la nivelul U.A.T. Bălăceana este constituit pe pagina de internet 

Monitorul Oficial Local, dar  nu este aprobat conform Codului Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, un Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, 

organizatorice, termenele și circulaţia proiectelor de hotărâri ale Consiliului local Bălăceana, 

se impune inițierea unui proiect de hotărâre în acest sens. 

Față de considerentele menționate mai sus; 

SUPUN SPRE APROBARE,  

proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile 

metodologice, organizatorice, termenele și circulaţia proiectelor de hotărâri ale Consiliului 

local Bălăceana 

 

       P R I M A R, 

     Constantin-Octavian Cojocariu 
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