
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COSNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, 

termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâre care se supun adoptării Consiliului local al 
Comunei Coşna, precum şi procedura de organizare şi publicare a monitorului oficial local în

format electronic

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând referatul de aprobare prezentată de primarul comunei Coşna, înregistrată sub nr.4004 din 

27.05.2021, raportul de specialitate al secretarului general al comunei Coşna, înregistrat sub nr.4249 din 
10.06.2021 şi:

- avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism şi amenajarea teritoriului, înregistrat sub nr.84 din 
29.06.2021;

Având în vedere prevederile:
- art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie 1985 şi 

ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art.121 alin.(1) şi (2) din Constituţia României, republicată, aprobată prin Legea de revizuire a 

Constituţiei României nr.429/2003;
- art.7 alin.(2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.287/20 09, republicată, modificată şi 

completată;
- art.211 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
- art. 84 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

- art.129 alin.(1), alin.(2) lit”.a”, art.155 alin.(1) lit.”d” şi ale art.1 alin.(2) lit.”b” din Anexa nr.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările 
ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi alin.(2) lit.”a” şi art.196 alin.(1) 
lit.”a” teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S T E:
Art. 1. Se aprobă Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi 

circulaţia proiectelor de hotărâri care se supun adoptării Consiliului local al Comunei Coşna, prevăzut în 
anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă procedura de organizare şi publicare a monitorului oficial local în format electronic, 
prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Coşna, prefectului judeţului Suceava, persoanelor 
interesate, se publică pe pagina de internet www.comunacosna.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

Niculai Pahomi Secretarul general al comunei,
Mariana Ivan

Coşna, 30.06.2021 
Nr.41

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi ’’pentru”, 0 ’’abţineri”, 0 ” împotrivă” din numărul
de 9 consilieri prezenţi la şedinţa ordinară din 30.06.2021, din total de 9 consilieri în funcţie.

http://www.comunacosna.ro/

