
Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Luând act de:

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCÂNTEIA

HOTĂRÂREA

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Scânteia, judeţul Iaşi.

nr. 35 din 22.04.2021

art. 120 alin. (1),  art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;a)

art. 3 - 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificată prin Legea nr. 199/1997;

b)

art. 81 - 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative;

c)

art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;d)

art. 136 alin. (8), art. 139 alin. (3) lit. i), art. 240 alin. (1), art. 243 alin. (1) lit. a) și art. 632 din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;

e)

art. 2 și anexa nr. 2 din Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 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;

f)

referatul de aprobare, prezentare și motivare nr. 20.481/10.03.2021, semnat de primarul comunei;a)

 proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 20.484/10.03.2021, inițiat de primarul comunei;b)

raportul nr. 20.487/10.03.2021, întocmit de secretarul general al comunei;c)

avizele cu caracter consultativ nr. 20.527/15.04.2021 ale comisiilor consiliului local; d)

număr de 16 voturi „pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă”, exprimate de un număr de 16
consilieri locali prezenți la ședință din numărul total de 17 consilieri în funcție.

e)

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCÂNTEIA
adoptă prezenta hotărâre:

Art.1.-Se aprobă  Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Scânteia,
judeţul Iaşi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă hotărârile anterioare adoptate în această materie.
 

Art.3.-Hotărârea se comunică în termen legal:
 -Instituţiei Prefectului - Judeţul Iaşi, pentru controlul legalităţiii;
 -Primarului comunei Scânteia, judeţul Iaşi;



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Laurențiu-Andrei PORCĂRAȘU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI SCÂNTEIA,

Florin ILĂȘOAIA

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 35 / 22.04.2021

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual

HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV

0
Hotărâre care se adoptă cu votul: 
majorității consilierilor locali în funcție

Voturi necesare 9

1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17

2 Numărul consilierilor locali în funcție 17

3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 16

4 Numărul voturilor „PENTRU” 16

5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se
numără la voturile
„ÎMPOTRIVĂ”.

0

6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0

7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0

8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 1

9
Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea
hotărârii, neavând drept de vot

0

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
ulterioare adoptării hotărârii consiliului local nr. 35 / 22.04.2021

Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

0 1 2

1 Adoptarea hotărârii 22.04.2021

2 Comunicarea către primar 26.04.2021

3 Comunicarea către prefectul județului 26.04.2021

4 Aducerea la cunoștință publică 04.05.2021

5 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu 04.05.2021

 -consilierilor locali aflați în funcție;
 -va fi afişată la sediul şi pe site-ul Primăriei comunei Scânteia, judeţul Iaşi. 
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