
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a Consiliului local al comunei Șaru Dornei, jud. Suceava

Consiliul local al comunei Șaru Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară azi, 28.02.2017, 
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 79 din 06.01.2017, a primarului comunei Șaru Dornei, jud. Suceava ;
- referatul nr. 988 din 16.02.2017, întocmit de  secretarul comunei Șaru Dornei, jud. Suceava;
- raportul de avizare nr. 1290 din 24.02.2017 , al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-

socială,  buget,  finanţe,  administrarea domeniului  public  şi  privat  al  comunei,  agricultură,  gospodărie
comunală,  protecţia  mediului,  turism,  servicii  şi  comerţ a  Consiliului  local  al  comunei  Șaru  Dornei,  jud.
Suceava;

-  raportul  de avizare nr.  1291 din  24.02.2017,  al  comisiei  pentru învăţământ,  sănătate şi  familie,
muncă şi  protecţie  socială,  activităţi  social-culturale,  sport,  culte,  protecţie  copii   a  Consiliului  local  al
comunei Șaru Dornei, jud. Suceava;

- raportul de avizare nr. 1293 din 24.02.2017, al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică
şi  de  disciplină,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  apărarea  ordinii  şi  liniştii  publice,  a  drepturilor
cetăţenilor a Consiliului local al comunei Șaru Dornei, jud. Suceava;

- prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi

funcţionare a consiliilor locale, actualizată; 
           - prevederile art. 36 alin. (2) lit.”a” şi alin. (3), lit."a" din Legea nr.215/2001- Legea administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.(1) şi art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea nr.215/2001- Legea administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Șaru Dornei,
jud. Suceava, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotarari, se abroga orice alte prevederi contrare.
Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează consilierii  locali  din Consiliul  local al  comunei Șaru

Dornei, jud, Suceava.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la :

- Primarul comunei Șaru Dornei, jud. Suceava;
- Consilierii locali în funcţie;
- Instituţia Prefectului- judeţul Suceava;

           -  Afișare publică.

 Președinte de ședință,
                  Dragoș-Ion RUSU

                          Contrasemnează,
Secretar,

Ştefan Negrea

Şaru Dornei, 28 februarie 2017.
Nr.  10  .


	HOTĂRÂRE

