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Proiect
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.____ din________ 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.287/2009, 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 alin.(13) 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, pe pagina 
de internet www.comunacosna.ro.

INITIATOR PROIECT DE HOTĂRÂRE,
PRIMAR,

Gavril Pardău
Avizat pentru legalitate, 

Secretar general al comunei,
Nr.4003 din 27.05. 2021 Mariana Ivan

http://www.comunacosna.ro/
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Nr.4004 din 27.05.2021

REFERAT DE APROBARE 

Doamnelor si domnilor consilieri,
9 7

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în 

condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în 

competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

Consiliul local exercită atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea 

proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale 

instituţiilor publice de interes local, etc.

Consiliul local adoptă hotărâri necesare bunei funcţionări a acestuia, stabilite prin legi 

special sau regulamente de organizare şi funcţionare a acestuia.

În anexa nr.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, referitoare la procedura de organizare şi publicare a monitoarelor oficiale 

ale unităţilor administrative-teritoriale, referitoare la procedura de organizare şi publicare a 

monitoarelor oficiale prevede publicarea pe pagina de internet a acesteia a regulamentelor privind 

procedurile administrative, unde se publică Regulamentul privind măsurile metodologice 

referitoare la circulaţia proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative .

Deasemenea trebuie întocmită o procedură de organizare şi publicare a Monitorului Oficial 

Local în format electronic.

Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul art.136 alin.1 din OUG nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare 

proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, 

organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se supun adoptării Consiliului 

local al Comunei Coşna.

P R I M A R,

Gavril Pardău


