ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VERGULEASA
NR.34/09.02.2021
HOTĂRÂRE
- PROIECTCu privire la : aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al
comunei Verguleasa, judetul Olt
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VERGULEASA, JUDETUL OLT
Având în vedere:
- Referatul secretarului general comunei Verguleasa nr.887/09.02.2021 privind necesitatea
aprobãrii Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Comunei
Verguleasa, judetul Olt;
- Prevederile art.129 alin.(3) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019, privind codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului nr.25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului
unitatii administrativ-teritoriale, precum si a modelului orientativ al regulamentului de
organizare si functionare a consiliului local;
- Prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative, rerepublicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica,
republicata;
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a), din O.U.G. nr.57/2019, privind codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTÃRÃŞTE:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al
Comunei Verguleasa, judetul Olt, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare;
Art.2. Ĩncepând cu data emiterii prezentei orice prevedere contrarã îsi înceteazã
aplicabilitatea;
Art.3. Hotararea poate fi contestată ĩn termen de 30 de zile de la afisare, conform Legii
554/2004 privind contenciosul administrativ;
Art.4.
Prezenta hotarare va fi afisata pe site-ul Primariei Verguleasa la adresa
www.primariaverguleasa.judetulolt.ro si la avizierul institutiei si va fi comunicata :
 Institutiei Prefectului Judetului Olt;
 Primarului comunei Verguleasa si persoanelor interesate;
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ROMANIA
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PRIMARIA COMUNEI VERGULEASA
Nr.56/09.02.2021
REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotarare nr.34/09.02.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului de
Organizare si Functionare a Consiliului Local al comunei Verguleasa, judetul Olt
PRIMARUL COMUNEI VERGULEASA, JUDETUL OLT
Având în vedere:
- Referatul secretarului general comunei Verguleasa nr.887/09.02.2021 privind necesitatea
aprobãrii Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Comunei
Verguleasa, judetul Olt;
- Proiectul de hotarare nr.34/09.02.2021;
- Prevederile Ordinului nr.25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului
unitatii administrativ-teritoriale, precum si a modelului orientativ al regulamentului de
organizare si functionare a consiliului local;
- Prevederile art.129 alin.(3) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019, privind codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv:
,,In exercitarea atributiilor, consiliul local aproba statutul comunei, orasului sau municipiului,
precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului local; prin ordin al ministrului de resort
se aproba un model orientativ al statutului unitatii administrativ-teritoriale, precum si un model orientativ
al regulamentului de organizare si functionare a consiliului local’’, fapt pentru care;
propun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al comunei Verguleasa,
proiectul de hotarare anterior mentionat si emiterea unei hotarari in acest sens .
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