ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr. 287/2020
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al
Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc
Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
02.11.2020.
Analizând Referatul de aprobare al primarului Korodi Attila înregistrat cu nr. 146256 din data de
24.09.2020 și Raportul de specialitate nr.151577 din data de 29.10.2020 al Compartimentului
Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc;
Având în vedere prevederile:
- Constituţia României;
- Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în medii de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei – modificată şi completată;
- Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de
Integritate – republicată şi modificată;
- 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 modificările si completările ulterioare;
- Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru
modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
- OUG nr.57/2019 – privind Codul administrative, cu modificările și completările
ulterioare;
- Ordinul Prefectului judeţului Harghita nr. 408/27.10.2020 privind constatarea îndeplinirii
condiţiilor legale de constituire a Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice constituit din cadrul Consiliului Local al
Municipiul Miercurea–Ciuc prin H.C.L. 286/2020;
În baza prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică, proiectul de hotărâre a fost înregistrat în Registrul special pentru evidența
anunțurilor referitor la elaborarea unor proiecte de acte administrative normative și la ședințele
publice ale consiliului local sub. nr.156 din 25.09.2020 și a fost afișat la sediul Primăriei
Municipiului Miercurea-Ciuc, în spațiul accesibil publicului atestat prin procesul verbal de afișare nr.
157 din 25.09.2020.
În baza art.129 alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.a), alin.(14), art.139 alin.(1), alin.(3), lit.i), art.140
alin.(1), art.196, alin.(1), lit.a), si art.627 alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative,
cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al
municipiului Miercurea-Ciuc, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, data cu care HCL nr.37/2005 se
abrogă.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către toate compartimentele din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi afişată pe site-ul instituţiei.
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituției Prefectului Judeţul Harghita;
b) Primarului municipiului Miercurea-Ciuc, Korodi Attila;
c) Secretarului General al municipiului Miercurea-Ciuc
d) Tuturor compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Miercurea-Ciuc
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