
 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consillului Local al 

comunei Bughea de Jos conform Ordinului 25/2021 

 
Consiliul Local al comunei Bughea de Jos întrunit în ședința ordinară a lunii martie 2021 
Avănd în vedere : 

      ➢ Prevederile Ordinului nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității 
administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și 

funcționare a consiliului local 

      ➢ Referatul de aprobare nr. 1597 din 17.03.2021 al Primarului comunei Bughea de Jos cu privire la 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al comunei Bughea de Jos; 

      ➢ Raportul de specialitate nr. 1598 din 17.03.2021 al secretarului general al comunei Bughea de Jos prin 
care se propunc aprobarea Regulainentului de organizare și funcționare al Consiliului Local a1 comunei 
Bughea de Jos 

                   ➢Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a și alin (3) lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și compleiările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. n din Ordonanța de Urgență a Guvernlui nr. 57/2019  

privind  Codul administrativ. cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Bughea 

de Jos, regulament prevăzut în Anexa nr. 1 cere care face parte integrantă din prezenta hotărăre. 

Art.2 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte hotărâri emise anterior 

prezentei își încetează aplicabilitatea 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă consilierii locali 

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi afișată și publicată pentru aducerea ei la cunoșiință publică și va fi 

comunicată în termen legal lnstituției Prefectului — Județul Argeș și Primarului comunei Bughea de Jos 

 

 

 

 

 

 

                Preşedinte de şedinţă ,                                                                      Contrasemnează pentru legalitate 

                     Consilier local,                                                                                          Secretar general,  

         Adi-Antonel Oancea                                Bianca  State-Golumbeanu 
                                                                
            
  
 
   Nr.19/ 31 martie 2021 
 
 
  

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

                               

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI BUGHEA DE JOS 

JUDEȚUL ARGEȘ 

Str. Ion Marin Iovescu, Nr.47, 

Cod poştal  117165, Bughea de Jos, România 

Tel/Fax: +4(0248)536808; +4(0248)537480 
Web: www.primariabugheadejos.ro 

E-mail: primariabugheadejos@yahoo.com 
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