ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea unor prevederi in cuprinsul anexei la HCL nr.51
din 26.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
a Consiliului local Sfantu Gheorghe
Consiliul Local al Comunei Sfantu Gheorghe, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa
ordinară din data de ...........
Având în vedere:
- adresa nr.20949 din 17.12.2020 a Institutiei Prefectului judetul Ialomita privind
exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative adoptate de consiliul
local in data de 26.11.2020
- referatul de aprobare al domnului Primar Teculescu Petru Madalin , inregistrat la nr. 146
din 12.01.2021;
- raportul de specialitate al secretarului general al comunei inregistrat la
nr. ......./...............;
– Raportul comisiei pentru activităţi economico juridica şi de disciplină, înregistrat
sub nr. ...........;
Examinand :
-avizul de legalitate al secretarului general al comunei inregistrat la
nr. .........../......................
– In conformitate cu :
- prevederile art.129,alin.(2), lit.a) si alin.(3), lit.a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, modificat si completat ulterior,
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor
normative ,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare
În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) coroborat cu art.196 alin.(1), lit.a) din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificat si completat ulterior,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aprobă modificarea unor prevederi in cuprinsul anexei la Hotararea
Consiliului Local nr.51 din 26.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si
Functionare a Consiliului local Sfantu Gheorghe , dupa cum urmeaza:
1. Articolul 28,alin.(3), lit.i) – se abroga .
2. Articolul 28, alin.(3), lit.j) se modifica si va avea urmatorul cuprins :” j) alte

hotarari necesare bunei functionari a consiliului local stabilite prin legi speciale.”
3. Articolul 28, alin.(4),lit. a)- h) – se abroga .
4. Articolul 38, alin.(2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „ (2) Anunțul
referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ va fi adus la
cunoștință publică, în condițiile alin. (1) cu cel puțin 30 de zile lucratoare înainte
de supunerea spre analiză, avizare și adoptare de către autoritățile administrației
publice locale. Anunțul va cuprinde referatul de aprobare al inițiatorului privind

necesitatea adoptării hotărârii cu caracter normativ propus, textul complet al
proiectului de hotărâre cu caracter normativ respectiv, precum și termenul
limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris propuneri,
sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre cu
caracter normativ.
5. Articolul 39,alin.(1),lit.d) se modifica si va avea urmatorul cuprins : d) „
participarea persoanelor interesate la sedintele publice se va face in limita
locurilor disponibilein sala de sedinte, in ordinea de precadere data de interesul
asociatiilor legal constituite in raport cu subiectul sedinteei publice, stabilita de
presedintele de sedinta.”
6. Articolul 39,alin.(2) – se abroga.

Art.2- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul prin
compartimentele de specialitate .
Art.3 – Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului judetul
Ialomita ,Primarului comunei Sfantu Gheorghe si consilierilor locali.
INITIATOR ,
PRIMAR- Teculescu Petru Madalin

