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HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și 

circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative a comunei Bughea de Jos 

 

Consiliul local al comunei Bughea de Jos, județul Argeș, intrunit în ședință ordinară a lunii martie 

         Având în vedere: 

            ➢ Referatul de aprobare nr.1611/17.03.2021 prin care domnul Ion Dorel Tănăsescu – primarul 

comunei Bughea de Jos prezintă, și motivează aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, 

organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative a comunei Bughea 

de Jos; 

 ➢ Raportul de specialitate nr.1612/17.03.2021 întocmit de către secretarul general al comunei;  

 ➢ Prevederile art. 84 din Legea nr 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 

 ➢ Prevederile art. 133-136, art 138-140, art.599 și prevederile Anexei nr. 1 – Procedura de 

organizare și publicare a monitoarelor oficiale ale unitățile/subdiviziunilor administrativ - teritoriale, în 

format electronic, din O.U.G. nr 5712019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;  

➢ Prevederile art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată;  

➢ Prevederile art 3, art.4 și art. 13 din Carta europeană. a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;  

➢ Prevederile ale art. 7 alin. (2) din Legea nr 287/2009 din Codul Civil, republicată cu modificările 

și completdrile ulterioare ;  

➢Prevederile Legii nr 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică republicată, 

cu modificările și completările ulterioare ;  

➢ Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

 În temeiul prevederilor art.133, alin.(1), art.l39, alin.(1) coroborate cu prevederile art.196, alin.(l), 

lit.a, art.l97, alin.(l), alin.(2) și alin.(4) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ, cu completările 

ulterioare, Consiliul Local al comunei Bughea de Jos  

  

HOTĂRĂȘTE: 

Art.l. Se aprobă Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 

proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative a comunei Bughea de Jos, conform Anexei nr. 1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Orice dispoziții contrare celor adoptate prin prezenta hotărâre cuprinse în alte hotărâri ale 

Consiliului Local al comunei Bughea de Jos, se abrogă.  

Art.3. Secretarul general al comunei Bughea de Jos va comunica prezenta hotărâre Primarului 
comunei Bughea de Jos și Instițuției Prefectului, județul Argeș. 

 

 

        Preşedinte de şedinţă ,                                                                        Contrasemnează pentru legalitate 

            Consilier local,                                                                                             Secretar general,  

Adi-AntonelOancea                                        Bianca  State-Golumbeanu 
                                               
 

 

 

 

   Nr.18/ 31 martie 2021 

 

Total consilieri 13 din care 13 prezenți 13 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 abtineri. 
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