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CONSILIUL LOCAL LELICENI

HOTĂRÂREA nr. 14/2021
       privind aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare al Consiliului localși funcționare al Consiliului local ționare al Consiliului local

al comunei Leliceni 

Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară  la data de 31 martie 
2021, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 65/2021;

Având în vedere Referatul de  aprobare nr. 10/2021 al primarului comunei Leliceni,
raportul de specialitate al secretarului general al comunei înregistrată sub nr.  678/04.03.2021
prin  care  se  arată  necesitatea   revizuirii  regulamentului  de  organizare  i  func ionare  alși funcționare al ționare al
Consiliului local al comunei Leliceni;

Luând în considerare Raportul de Avizare ale comisiilor pentru:
       activităţi  social-culturale,  culte,  învăţământ,  sănătate şi  familie,  muncă şi  protecţie socială,

protecţie copii, tineret şi sport;
       activităționare ali economico-financiare, juridică și funcționare ali de disciplină;

 agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.
Cu  respectarea  prevederilor  Legii  nr.53/2003  privind  transparen a  decizională  înționare al

administra ia publică, cu modificările i completările ulterioare conform căruia anunţul publicționare al și funcționare al
de aducere la cunoştinţă publică a proiectelor de hotărâre a fost afişat la data de 26 februarie
2021, conform proces verbal de afi are nr. 550/2021;și funcționare al

            În temeiul  dispozi iunilor  art.133 alin.(1),  art.632 art.129 alin.(14),  art.139(1),ționare al
Cap.VIII, art.196, lit.a) din Ordonan a de urgen ă nr.57/2019, privind Codul Administrativționare al ționare al

H O T Ă R E Ş T E:

Art.1.  Se aprobă Regulamentul de organizare i func ionare al Consiliului local alși funcționare al ționare al
comunei Leliceni, conform anexei nr,1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului
Local  Nr.  45/2008  privind  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  a
Consiliului Local Leliceni  .

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei  hotărâre se încredin eazăționare al
secretarul general al comunei Leliceni în colaborare cu Consiliul local al comunei Leliceni,
primar i viceprimar.și funcționare al

Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cuno tin ă publică prin afi aj la sediul primărieiși funcționare al ționare al și funcționare al
comunei Leliceni, jude ul Harghita i pe pagina web al institu iei.ționare al și funcționare al ționare al

Art.5. Prezenta  hotărâre  se  comunică  consilierilor  locali,  Instituţiei  Prefectului
judeţului Harghita i primarului comunei Leliceni.și funcționare al

     

      
            Preşedinte de şedinţă,               Contrasemnează pentru legalitate,
                  Consilier,                             Secretarul general al comunei,
              Nagy Csongor                          Molnár Szidonia

        

Nr. 14 
Adoptată în edin a din data de 31 martie 2021și funcționare al ționare al
Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în func ieționare al
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