
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, 26.03.2021, 
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 889 din 12.02.2021, a primarului comunei Șaru Dornei, jud. Suceava ;
- raportul nr. 1926 din 11.03.2021, întocmit de  secretarul comunei Șaru Dornei, jud. Suceava;
- raportul de avizare nr.  2488 din 23.03.2021, 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.  2489 din 23.03.2021, 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.  2490 din 23.03.2021, 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;

În baza dispoziţiilor:
-  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
-  Ordinului  Ministrului  Dezvoltarii,  Lucrarilor  Publice  si  Administratiei   nr.  25  din  14  ianuarie  2021

pentru aprobarea modelului  orientativ  al  statutului  unităţii  administrativ-teritoriale,  precum şi  a modelului  orientativ  al
regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local 

- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
- Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată,

cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii  nr.  176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor  şi demnităţilor  publice,  pentru modificarea şi

completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum
şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu completările şi modificările ulterioare;

- Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

- art. 47 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a), art. 139, alin. (1), art. 196 alin (1) lit. a) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 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, 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.  Primarul  comunei,  prin  compartimentele  de  specialitate  va  duce  la  îndeplinire  prevederile  prezentei

hotărâri, iar secretarul comunei o va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava pentru exercitarea controlului de
legalitate. 

 Președinte de ședință    Contrasemnează,
   Antone Georgiana-Antusa                                      Secretarul general al comunei, 

                                                                                                                     Ștefan NEGREA
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