ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Balaciu nr.34 din 03.12.2020 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Balaciu, mandat 2020-2024

Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, declarat ca legal
constituit prin Ordinul Instituţiei Prefectului-Judetul Ialomiţa nr.648 din 04.11.2020, întrunit în
şedinţă ordinară, astăzi 29.01.2021

Având în vedere:
-

referatul primarului de aprobare a proiectului de hotarăre, ce a fost înregistrat sub
nr.5046 din 30.12.2020
adresa nr.20804/15.12.2020 a Instituţiei Prefectului emisă în urma controlului de
legalitate, prin care solicită reanalizarea textului prevederilor art.32 alin.3 si art.87 din
Regulamentul aprobat prin HCL nr.34/03.12.2020 şi modificarea hotărârii în conformitate
cu prevederile legale.

Examinând :
-

avizul nr.272 din 21.01.2021 al comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public
şi privat
avizul nr.283 din 22.01.2021 al comisiei pentru activ. social-culturale,muncă şi protectie
socială
avizul nr.231 din 20.01.2021 al comisiei pentru administratie publică locală,juridică şi de
disciplină
raportul nr.157 din 13.01.2021 al compartimentului de specialitate al primarului.
avizul de legalitate al secretarului comunei nr.154 din 13.01.2021

În temeiul art.129 alin.(3) lit.a) raportat la alin.2 lit.a) , art.139 alin.(1) coroborat cu art.196
alin.1 lit.a), a art.240 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTÃRÃŞTE:
Art.I – Hotărârea Consiliului Local Balaciu nr.34 din 03.12.2020 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Balaciu , mandat 20202024 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 32, alineatul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,, (3) Publicarea anunţului se va face cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înaintea punerii
proiectului de hotărâre în dezbaterea consiliului local şi va cuprinde: proiectul de hotărâre, expunerea
de motive şi raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al primarului, precum
şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii,
opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

2. Articolul 87 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,, Art.87 – (1) Modificarea sau completarea prevederilor prezentului Regulament se va face ,
în cazuri temeinic justificate , la propunerea primarului , a consilierilor locali în funcţie sau a
cetăţenilor, cu respectarea prevederilor art.31-33 din prezentul regulament.
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(2) Numărul de voturi necesar pentru adoptarea hotărârii este cel prevăzut la art.36 alin.(3)
lit.i) din prezentul regulament ,,
Art.II - Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre se comunică în
termenele legale: primarului comunei, consilierilor locali, Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa în
vederea exercitării controlului de legalitate, se va publica în Monitorul oficial local.
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local Balaciu în şedinţa ordinară din
data de 29.01.2021, cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 9 voturi pentru , 0
voturi împotrivă, şi 0 abţineri din numărul total de 9 consilieri în funcţie şi 9 consilieri locali prezenţi
.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Mirel Dănuţ Simion

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul general al comunei Balaciu
Alexandru Viorel Trandafir

Nr.3
Adoptată la comuna Balaciu
Astăzi 29.01.2021
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