
 

 

 
ROMANIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ      
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU        

CONSILIUL LOCAL             
                                                   
 

                     HOTĂRÂRE 

 

de  aprobarea a regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor 

de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului local al comunei Băița de sub Codru 

 
 

Având în vedere; 

              -   referatul de aprobare  întocmit de către  primarul comunei , avizul comisiei de  specialitate din cadrul 

consiliului local  , raportul de specialitate al  compartimentului de resort  precum şi avizul secretarului comunei; 

   -  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, ale 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, 

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

     - prevederile art. 84 coroborat cu art. 80 și următoarele din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legis-

lativă, 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. 211 art. 

243 alin. (1),  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures,întrunit în şedinţă  ordinară în  

data de 27 decembrie  2021,adoptă prezenta ; 

 

       H O T A R A R E : 

Articolul. 1 Se aprobă Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele  

și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului local al comunei Băița de sub 

Codru, conform anexei la prezenta hotărâre,anexa care face parte integrantă din aceasta.                                                             

                          Articolul. 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. 
                       Articolul .3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul instituției ,în 

Monitorul Oficial Local şi se comunică prin grija secretarului general al comunei, în conformitate cu pre-

vederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Prefectului Județului Maramureș pentru 

exercitarea controlului de legalitate,precum și   
    -  Primarului comunei  

              -  tuturor consilierilor 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

   

             POP ZAMFIR 
                                                                                                                                   contrasemnat  pentru legalitat 

   SCRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

                                                                                                                                  TRAIAN DRAGOŞ 

Baita de sub Codru 

la  27 decembrie   2021. 
  

 Nr.58. 
         Notă; 

                              Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de__11__ voturi pentru,  __0___abţenere __0___ voturii împotrivă,din 

numărul  de  ___11_____  consilieri prezenţi .  

                              Consilieri în funcţie :  11 



 

 

 
 



 

 

 

 


