ROMÂNIA
JUDEŢULCARAŞ-SEVERIN
ORAŞUL BĂILE HERCULANE
PRIMAR
NR._______________________
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
a Consiliului local al oraşului Băile Herculane
Consiliul Local al oraşului Băile Herculane, întrunit în şedinţă ordinară,
Luând în considerare:
- 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;
- dispoziţiile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată;
- prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.287/2009,
republicată, modificată și completată;
- dispoziţiile art.211 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
Administrativ;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, modificată și completată;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare elaborat de primarul oraşului Băile Herculane, prin care propune
aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice,
termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului local al oraşului Băile
Herculane;
- Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Oficiu Juridic;
- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al oraşului
Băile Herculane ;
În baza:
- prevederilor art.84 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.a), art.155 alin.(1) lit.d) și ale art.1 alin.(2) lit.b) din
Anexa nr.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
- dispozitiilor Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei nr.25/2021
pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unitatii administrativ-teritoriale, precum si a
modelului orientativ al regulamentului de organizare si functionare a consiliului local,
Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) și alin.(2) lit.a) şi art.196
alin.(1) lit.a) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
Administrativ;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local al oraşului
Băile Herculane, județul Caraş-Severin, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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Art.2 Primarul oraşului Băile Herculane, prin aparatul său de specialitate, se încredinţează
cu urmărirea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ
nr.554/2004, modificată și completată.
Art.4 (1) Prezenta hotărâre intra în vigoare si se comunica potrivit dispozitiilor art.197,
art.198 alin.1 si 2 si art.199 alin.1 si 2 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ la
Instituţia Prefectului Judeţului Caraş-Severin, primarul oraşului Băile Herculane, Compartiment
Oficiu Juridic.
(2) Secretarul general al oraşului Băile Herculane va asigura publicarea și comunicarea
hotărârii adoptate.
INIȚIATOR,
PRIMAR,
MICLĂU CRISTIAN

VIZAT,
SECRETAR GENERAL,
DUMITRACHE AURELIA
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