
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD . . 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRISOARA . 

HOTARARE 
privind aprobarea Regulamentului cadru privind masurile metodologice, 

organizatorice, termenele ~i circulatia proiectelor de hotarari care se inainteaza 
Consiliului local al comunei Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud 

Consiliul Local al Comunei Rebri~oara intrunit in ~edinta ordinara din data de 
31.08.2021 , in prezenta unui numar de 13 consilieri din 13 consilieri in functie, 

Avand in vedere: 
- Proiectul de hotarare nr. 35 din 15.07.2021 privind aprobarea Regulamentului cadru privind 

masurile metodologice, organizatorice, termenele ~i circulatia proiectelor de hotarari care se inainteaza 
Consiliului local al comunei Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud; 
-Referatul de aprobare nr.4845 din 24.08.2021 a Primarului comunei Rebri~oara, domnul Clapau 

Viorel; 
- Raportul numarul 4846 din 24.08.2021 i'ntocmit de doamna Scurtu Otilia, secretar general al 

comunei Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud; 
- anuntul nr.4298 din 15.07.2021 privind afi~area proiectului privind aprobarea Regulamentului cadru 

privind masurile metodologice ,organizatorice, termenele ~i circulatia proiectelor de hotarari care se 
inainteaza Consiliului local al comunei Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud; 
-procesul verbal de afi~are nr.4297 din 15.07.2021 a proiectului privind aprobarea Regulamentului 

cadru privind masurile metodologice ,organizatorice, termenele ~i circulatia proiectelor de hotarari care 
se inainteaza Consiliului local al comunei Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud ~i procesul verbal de 
dezafi~are nr.4840 din 24.08.2021 al proiectului privind aprobarea Regulamentului cadru privind 
masurile metodologice ,organizatorice, termenele ~i circulatia proiectelor de hotarari care se inainteaza 
Consiliului local al comunei Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud; 
-A vizul Comisiei pentru buget, finanate, activitati economice, administrarea domeniului public si privat 
al comuq.ei, amenajarea teritoriului , urbanism din cadrul Consiliului Local Rebrisoara, Tnregistrat sub 
nr.4930 /31.08.2021 ; 
-Avizul Comisiei pentru invatamant, sanatate, familie, activitati social culturale, culte, activitati 
sportive, agrement, turism, servicii publice ~i come11, Tnregistrat sub nr.4931 /31.08.2021 ; 
-Avizul Comisiei pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinii publice ,respectarea 
drepturilor ~i libertatilor cetatenilor, protectie sociala, protectia mediului agricultura ~i silvicultura , 
Tnregistrat sub nr.4932 /31 .08.202 1 , ; 

In conformitate cu : 
- art.l alin.(1 ) ~i (2), art. 11 ain. I ~i alin . 2 din Constitutia Romaniei , republicata; 
-art.3 paragraful 2 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997; 
- art. I alin.(2) lit.b) din Anexa nr.l din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul 

administrntiv, cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 
- art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa ,pentru elaboarea actelor 

normative ,republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- art.7 alin . (2) din Legea nr. 287 /2009 privind Codul Civil , cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 



- art. 25 alin.(2) din Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 25/202 1 pentru aprobarea modelului orientativ al 
statutului unitatii administrativ-teritoriale, precum ~i a modelului orientativ al regulamentului de 
organizare ~i functionare a consiliului local; 
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,republicata; 

Yn temeiul dispozitiilor art. 129 alin. (2) , lit. a coroborat cu alin 3 lit. a , art. 136 , art. 139 alin 
(I), alin.(3) lit.j ~i art. 196 alin. I lit. a din Ordonanta de Urgenfa a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ , cu modificarile $i completarile ulterioare, 

HOTAR.A~TE: 

Art.1. Se aproba Regulamentul propriu privind masurile metodologice ,organizatorice, termenele ~i 
circulatia proiectelor de hotarare care se inainteaza Consilului local al Comunei Rebri~oara jud. 
Bistrita-Nasaud, conform Anexei nr. l care face parte integranta din prezentul proiect de hotarare. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteazA Primarul comunei Rebri$Oara $i 
compartimentele din cadrul aparatul de specialitate al primarului . 

Art.3. Prezenta hotarare a fost aprobata de catre Consiliul local al comunei Rebri~oara cu 13 voturi 
,,pentru", 0 voturi ,,impotri va" $i 0,,abtineri" din 13 consi I ieri prezenti. 
Art.4. Prezenta hotarare se aduce la cuno$tinta publics prin afi~are ~i se va comunica prin grija 
secretarului general al comunei Rebri~oara cu: 

- lnstitu\ia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud; 
- Primarul comunei Rebri~oara ; 
- Compartimentele din cadru l aparatul de specialitate al primarului. 

PRE~EDINTE ~EDlNT A, 

ILOVAN LEON 

Nr. 44 / 31.08.2021 

CONTRASEMN~AZA, 
SECRET AR GENERAL AL COMUNEI , 

SCURTU 0TIL1A 




