
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

                                                  
HOTĂRÂREA NR. 61/2021 

privind  aprobarea regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, 
termenele și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului 

local al oraşului Haţeg 
 

Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 27 
aprilie 2021; 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 55/2021 iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi  
referatul de aprobare al acestuia nr. 6879 din 30.03.2021 prin care se propune aprobarea 
regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 
proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului local Haţeg, motivat de 
necesitatea reglementării regimului juridic al iniţierii şi circulaţiei juridice a proiectelor de 
hotărâri, ce vor fi supuse dezbaterii şi aprobării autorităţii deliberative de la nivelul oraşului 
Haţeg, scopul final fiind respectarea prevederilor legale în materie de drept administrativ. 

Având în vedere: 
a)raportul întocmit de serviciul juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat sub nr. 8632 din 21.04.2021; 
b)avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub  
nr. 8946 din 27.04.2021; 
c) avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului  
local, înregistrat sub nr. 8966 din 17.04.2021; 
d)avizul comisiei pentru activităţi social  - culturale,    culte,   invăţământ, sănătate,  familie,  
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 8984 
din 27.04.2021; 
e)avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a 
Consiliului  local, înregistrat sub nr. 9001 din 27.04.2021;   

În conformitate cu 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, ale art. 9 punctul 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 
la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997, ale art. 7 și 
următoarele din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 84 coroborat cu art. 80 şi 
următoarele din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, 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. 243 alin. (1), art. 211 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,       

    
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, 

termenele și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului local al 
oraşului Haţeg, conform anexei la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.  



Art. 2 Regulamentul prevăzut la art. 1 va fi adus la cunoştinţa consilierilor locali, a 
tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate şi la cunoştinţă publică, în condiţiile 
legii. 

Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 4 Prezenta hotărâre se afişeajă pe site-ul www.primariehateg.ro si la panourile de 
afişaj şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului  Hunedoara, 
Primarului oraşului Haţeg, Serviciului juridic, Compartimentului informatizare, Secretarului 
general, consilierilor locali, Compartimentului Administraţie Publică Locală si prin 
intermediul acestui tuturor structurilor din apartul de specialitate şi serviciilor publice 
subordonate. 
 

 

Haţeg,   la  27 aprilie 2021  
 
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
BURCIN CIPRIAN - COSMIN      
 
 
 

                                 Nr. de consilieri prezenţi :   16  din totalul de 17,  aflati in functie 
Cvorum  necesar  pentru  adoptare:  majoritate absolută, art. 5 lit.cc)  –  9  voturi 

Adoptată    prin   vot   deschis 
                                                      Voturi pentru                -       16                    

                                                                                                            Voturi împotrivă          -       0 
Abtineri                         -      0     

 

 


