
 

                                                                            
 ROMANIA                        
JUDEŢUL MARAMUREŞ       
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU     

CONSILIUL LOCAL 

      

    

          HOTARARE    
 

                 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei  

                                            Băița de sub Codru, formă actualizată conform Codului administrativ. 

 

 

Având în vedere ; 

 

-  referatul de aprobare a primarului comunei , avizul comisiei de  specialitate din cadrul consiliului local  

,raportul precum şi avizul secretarului general al comunei; 

-prevederile părții a III și a art. 632 din O.U.G. nr. 57/2019 - Codul administrativ, 

    În temeiul prevederilor art. 129 alin. (3) lit.(a), art. 139, și art. 196 alin.(1) lit.(a) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr.57/2019 privind  Codul administrativ publicat în M.O. al României  nr. 555 din 5 iulie 2019; 

Consiliul local al comunei Băița de sub Codru, întrunit în ședință ordinară în data de 30  iulie 2020, 

adoptă prezenta; 

 

                             HOTĂRÂRE: 

 

Articolul.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local al Comunei    

Băița de sub Codru, județul  Maramureș, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Articolul.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Regulamentul de organizare și func- 

ționare al Consiliului local al Comunei  Băița de sub Codru, județul  Maramureș, aprobat prin Hotărârea Consi-

liului local al comunei  Băița de sub Codru nr.20 din 27 iunie 2013, se abrogă. 

Articolul 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică prin grija  

secretarului general al comunei, în conformitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, Prefectului Județului Maramureș pentru exercitarea controlului de legalitate,precum și   

       -Primarului comunei 

                                        - consilierilor locali  

 

 

 
 
                                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
 

                                                                                              RUS VASILE 
 

                                                                                       _________________ 

         contrasemnat  pentru legalitate 
                                                                                                                               SCRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

                                                                                                                                                   TRAIAN DRAGOŞ 

Baita de sub Codru 

la  30   iulie     2020.        ______________________  

 Nr.23 .   
 
         Notă; 
                              Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de__11__ voturi pentru,  _0____abţenere __0___ voturii  
împotrivă,din numărul  de  ____0____  consilieri prezenţi .  

                              Consilieri în funcţie :  11 
 

 


