
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Procedurii şi modalităţilor de aducere la cunoştinţă publică a proiectelor de acte normative, a
hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ precum şi a măsurilor de interes local, respectiv pentru aprobarea

Procedurii de organizare şi publicare a Monitorului Oficial Local, în format electronic

Consiliul local al comunei Şaru Dornei, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al Primarului înregistrat sub nr. 4614/15.06.2021 in conformitate cu prevederile art.

136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 4615     din     15.06.2021  ;

-  raportul  de  avizare nr.  5859 din  06.08.2021,  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.  5860 din 06.08.2021, 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.  5861 din  06.08.2021,  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 Anexei nr. 1 - Procedura de organizare şi publicare a monitoarelor oficiale ale unităţilor/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale, în format electronic din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările si completările
ulterioare;
prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica, republicata, cu modificările si
completările ulterioare;
prevederile art.5, lit.m) si n), art. 129, alin.(14), respectiv prevederile art.240 din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ;
dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu
modificările si completările ulterioare;

În  temeiul  art.  133,  alin.(l),  art.  139,  alin.(l)  si  ale  art.  196,  alin.(l),  lit.a)  din  Ordonanţa  de  Urgenta  a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Procedura şi modalităţile de aducere la cunoştinţă publică a proiectelor de acte normative,

respectiv hotărâri adoptate de Consiliul Local al comunei Șaru Dornei si dispoziţii emise de Primarul comunei Șaru
Dornei, precum si a măsurilor de interes local, prevăzută in Anexa nr. 1,



Art.2.  Se aproba Procedura  de organizare si  publicare  a Monitorului  Oficial  Local,  in  format  electronic,
prevăzut in Anexa nr.2.

Art.3. Anexele nr. 1 si nr.2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei  hotarari se însărcinează Primarul comunei prin intermediul

responsabilului IT din cadrul Compartimentului informatică și resurse umane si toate structurile funcţionale din cadrul
aparatului  de  specialitate  al  primarului  cu  atribuţii  in  emiterea  actelor  administrative  in  stransa  corelare  cu
răspunderea  administrativa  si  cu  principiile  răspunderii  administrative  conform  competentelor  celor  implicaţi  in
răspunderea aferentă actelor administrative.

Art.5. Prezenta hotarare se aduce la cunoştinţa publica, respectiv se comunica Primarului comunei, celor
nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire si se comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava in vederea exercitării
controlului cu privire la legalitate.

          Președinte de ședință 
            Țarcă-Sfîca Vasile  

                                       Contrasemnează,
                                                                                                  p. Secretarul general al comunei,
                                                                                                                    Inspector,   Andrei Georgeta   
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