
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al 

comunei Suseni 

 

Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 ianuarie 

2021; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3667/2020 al Primarului Comunei Suseni 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei 

Suseni; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3668/2020 al secretarului general al comunei 

Suseni și Rapoartele de specialitate ale tuturor Comisii de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al comunei Suseni; 

Realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului 

Local privind Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei 

Suseni, în contextul prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, Proces – verbal de afișare înregistrat cu nr. 3669/13.11.2020; 

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.”a” și alin. (3) lit.”a”, art. 139 alin. (3) lit. ”i” și 

art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al 

comunei Suseni conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară 

își încetează aplicabilitatea. 

 Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează consilierii locali ai comunei 

Suseni. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al comunei 

Suseni, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Suseni, Instituţiei Prefectului - 

Judeţul Harghita şi se aduce la cunoştinţă publică. 
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