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  HOTĂRÂREA NR. 28 /28.04.2020 

Privind aprobarea Regulamentului de organizare  si functionare  a Consiliului Local al 

Comunei Cicârlău  

 

 

 Consiliul Local al comunei Cicârlău, județul Maramureș, întrunit în ședință ordinară în 

data de 28 aprilie 2020, analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1)  și art. 121  din Constituția României, republicată; 

b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

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

modificările și completările ulterioare;  

 d) Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenta decizională în administratia publică;  

 e) Legea nr. 24/2000 privin normele de tehnica legislative pentru eleborarea actelor 

administrative ;  

            f) art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

Luând act de : 

-   Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul comunei Cicârlău, referatul de 

aprobare al  proiectului nr.2200/2020 , raportul compartimentului de resort nr.2206/2020, avizele 

comisiilor pe domeniu din cadrul Consiliului Local al Comunei Cicârlău; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Cicârlău nr. 66/ 28.07.2017, prin care s-a 

aprobat Regulamentul de organizare  si functionare  a Consiliului Local al Comunei Cicârlău;  

În temeiul:Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în medii de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei, modificată şi completată; 

–Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea AgenţieiNaţionale de 

Integritate – republicată şi modificată; 

– Legii 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 s icompletările ulterioare; 

–OUG nr.57/2019 – privind Codul administrativ; 

–Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea 

Legiia dministraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare; 

–ConstituţiaRomâniei; 

–HG nr.282/2005 privind stabilirea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului 

semnului distinctiv al calităţii acestora; 

– Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 

––art.129 alin.2, lit.a), alin.3, lit.a),alin.14, art.139 alin.1, alin.3, lit.i), art.140 alin.1,art.196, 

alin.1, lit.a), art.197, alin.1 si 2 si art.632 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 
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HOTĂRĂȘTE  

 

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul de organizare  si functionare  a Consiliului Local al 

Comunei Cicârlău,conform Anexei 1,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 - Începând cu data adoptarii prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Comunei 

Cicârlău nr. 66/ 28.07.2017 se abrogă.   
 -Prezenta hotărâre se comunică: 

              - Instituției Prefectului judeţului Maramureş, pentru exercitarea controlului cu privire la 

legalitate 

              -  Primarului Comunei Cicârlău  

  -  Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cicârlău  

   -  Secretarului general  al Comunei Cicârlău pentru aducere la cunostiintă publică 

 

 

 

  

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                      CONTRASEMNAT SECRETAR GENERAL AL  

                                                                        COMUNEI CICÂRLĂU  

Vasile – Cristian DANCIU ABRAHAM                                          Georgela POP 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. consilieri 13, Prezenți 13, Voturi pentru 13 
 


