
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL LOCAL  

U.A.T. COMUNA MUNTENII DE JOS 

 

HOTĂRÂREA  nr.40 
privind aprobarea regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, 

termenele și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului 

local al comunei Muntenii de Jos 

 

 Consiliul Local al comunei Muntenii de Jos, întrunit în şedinţă ordinară la data 

de 29.04.2022; 

Având in vedere: 

  - Referatul de aprobare nr.4385 din 20.04.2022 al primarului comunei Muntenii de 

Jos în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre motivat de necesitatea reglementării 

regimului juridic al iniţierii şi circulaţiei juridice a proiectelor de hotărâri, ce vor fi supuse 

dezbaterii şi aprobării autorităţii deliberative de la nivelul comunei Muntenii de Jos  

            - rapoartele comisiilor  de specialitate ale  consiliului local și  raportul 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prin care se 

avizează favorabil proiectul de hotărâre; 

  

În conformitate cu prevederile Părții a III-a și ale art. 1 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 1 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 25 alin.(2) din Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului 

orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al 

regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local; 

- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind codul civil, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 9 punctul 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- ale art. 7 și următoarele din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 84 coroborat cu art. 80 şi următoarele din Legea nr. 24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (14), art. 139 alin. (1), 

alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 198 

alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1), art. 211 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 



HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, 

termenele și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării 

Consiliului local al comunei Muntenii de Jos , conform anexei la prezenta hotărâre, care 

face parte integrantă din aceasta. 

 

 

 

  Art.2. Regulamentul prevăzut la art. 1 va fi adus la cunoştinţa consilierilor locali, a 

tuturor compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate şi la cunoştinţă publică, în 

condiţiile legii. 

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 

privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

  Art.4. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica prin afisare pe site-ul 

institutiei şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Vaslui, 

Primarului comunei Muntenii de jos si Secretarului general al comunei. 

 

Muntenii de Jos  - 29.04.2022 

  

Preşedinte şedinţă:                                             Contrasemnează:                                                                                                                 

Consilier                                                                             Secretar general 

    Donosă Raluca-Elena                                               Cumpănă Popa Ramona 

 

 
 

                                          

 

 

 

 

 

 

 


