
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZAU 
COMUNA CERNĂTESTI 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentul propriu pentru măsurile 

metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de 
hotărâri care se înaintează Consiliului Local Cernătesti spre 

adoptare, a hotărârilor si a dispozitiilor cu caracter normativ si a 

masurilor de interes local 

 

   Consiliul Local Cernătesti, întrunit în ședința publică ordinară în data 

de 19.02.2020, 

   Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr. 23 din 13.02.2020 al Compartimentul  

resurse umane, salarizare, registratură si relatii publice, monitorizare 

proceduri administrative din care rezultă necesitatea aprobării unui 

Regulament propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele 

și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local 

Cernătesti spre adoptare;  

 Referatul de aprobare al primarului Comunei Cernătesti înregistrat 

sub  

numărul 24 din 13.02.2020; 

 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei 

Cernătești inregistrate sub nr. 25, 26 si 27/13.02.2020; 

Ținând cont de prevederile: 

 Ordonaței de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ-Anexa 1, articolul 

1.; 

 Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, cu  

modificările și completările ulterioare; 

  Articolul 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă  

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Dispozițiile art. 121 alin.1 și alin.2 din Constituția României, 

republicată; 

 Articolul 3 paragraful 2 din Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea 

Cartei  

europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985;  

 Articolul 7, alin. 2 din Legea 287/2009 privind Codul Civil; 



 Prevedererile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de 

interes  

public, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Prevederile art. 5, lit. m), n), art. 129, alin. (14) din Ordonanța de 

Urgență  

57/2019 privind Codul Administrativ. 

Luând în considerare dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de 

tehnici  

legislative la elaborarea actelor normative republicată, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 În temeiul art. 129, alin. 2, lit.a, coroborat cu alin. (3) lit.a și art. 139 

alin. (1), art. 136, art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență 57/2019 

privind Codul Administrativ, 

 

PROPUN SPRE HOTĂRÂRE: 

Art.1. Se aprobă Regulamentul propriu pentru măsurile metodologice, 
organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se 

înaintează Consiliului Local Cernătesti spre adoptare, a hotărârilor si a 
dispozitiilor cu caracter normativ si a masurilor de interes local. 

Art.2.  Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

apartul de specialitate al primarului. 
Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se 

comunică Primarului comunei Cernătești, precum și Instituției Prefectului – 

județul Buzău în vederea exercității controlului cu privire la legalitate. 

 

            Presedinte de Sedinta,                                          Contrasemneaza, 
                  CONSILIER                                     Secretar general al UAT Cernătesti, 

     GRIGORE SIMION                                     DUMITRASCU DORU-VASILE                                                        

 

 

Cernătesti,  

 

 

Nr.  5/19.02.2020 
 
 

     Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Cernătești în ședință 

ordinara din data de 19.02.2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.G 
57/2019, privind Codul administrativ, cu un număr de: 13 voturi ,,pentru,,;  0  voturi 

,,împotrivă,,;  0  ,,abțineri,, din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri locali 

prezenți la ședință.                                                                                                                         

. 
                                                                                                                                   


