ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROIECT
DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului local al comunei GRINDU.
Nr.51 din 04.12.2019.
Consiliul local al comunei GRINDU, judeţul Ialomiţa,
În conformitate cu:
- prevederile Legii nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor
şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea,
organi- zarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi
completarea al- tor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Părţii III şi VII din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere :
- referatul de aprobare a viceprimarului comunei Grindu, nr.2379 din 19.11.2019;
- raportul compartimentului de specialitate, nr.2387 din 19.11.2019;
- avizul de legalitate nr.__ din _____________ emis de secretarul comunei;
- avizul comisiilor de specialitate, nr.___din___________;
În temeiul art.129, alin.(2), lit.” a “ coroborat cu alin.(3), lit.” a “, art.139, alin. (1) și alin.
(3), lit.” i “ art.196, alin.(1), lit.“ a “ și art.632 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE :

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcţionare a Consiliului local al comunei
Grindu, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului local nr.34 din
20.12.2016.
Art.3. Prezenta a fost adoptată cu respectarea art.139, alin.(3), lit.” i “ din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, viceprimarului comunei Grindu şi consilierilor locali, prin grija
secretarului comunei Grindu.
(2). Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice locale
şi pe sitte-ul : www.grindu.ro.

INIŢIATOR,
Pt.PRIMAR,
Viceprimar,
Ionică Ionel

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDETUL IALOMIŢA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare si
funcţionare a Consiliului local al comunei GRINDU.

Consiliul local al comunei GRINDU, judeţul Ialomiţa,
În conformitate cu:
- prevederile Legii nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor
şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea,
organi- zarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi
completarea al- tor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Părţii III şi VII din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere :
- referatul de aprobare a viceprimarului comunei Grindu, nr.2379 din 19.11.2019;
- raportul compartimentului de specialitate, nr.2387 din 19.11.2019;
- avizul de legalitate nr.51 din 04.12.2019 emis de secretarul comunei;
- avizul comisiilor de specialitate, nr.53,64 și 161 din 05.12.2019;
În temeiul art.129, alin.(2), lit.” a “ coroborat cu alin.(3), lit.” a “, art.139, alin. (1) și alin.
(3), lit.” i “ art.196, alin.(1), lit.“ a “ și art.632 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE :
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcţionare a Consiliului local al comunei
Grindu, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului local nr.34 din
20.12.2016.
Art.3. Prezenta a fost adoptată cu respectarea art.139, alin.(3), lit.” i “ din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, viceprimarului comunei Grindu şi consilierilor locali, prin grija
secretarului comunei Grindu.
(2). Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice locale
şi pe sitte-ul : www.grindu.ro.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Busuioc Petre
Contrasemneaza,
Secretar comuna
Ene Tudora
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Adoptata la GRINDU.
Astazi 16.12.2019.

