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Nr. 6340/23.08.2021

ANUNT

in conformitate cu p ile Legii nr. 52/2003 privind transparen{a decizionalI
in administralia publicd, aducem la cunoqtinfd public6, inilierea - Proiectului de Hotdrdre
privind aprobarea Regulamentu i de organizare qi func{ionare a Consiliului Local
Ungheni, jude{ul Mureq, ca Proiectul de hotdrdre sd fie sulpus dezbaterii in

Ungheni.gedinla Consiliului Local al oraqulu

Documentele anexate prezentu
- Proiectul de hotdrdre nr. 63

i anun! sunt:
.08.202r;

- Referatul de aprobare nr. 7123.08.202r.

Propunerile, sugestiile gi

Registratura Prim[riei Oragului U
iniile cu valoare

i. in termen de

de recomandare se vor depune la
l0 zile de la publicare.

PRIMAR,
ODAN VICTOR



N,. € : L.d... din ./1..08.2021

PROI un uorAnAnp

privind aprobarea Regul ui de organizare gi func{ionare a Consiliului
Local ngheni, judeful Mureq

Primarul Ora; ului Ungheni

Vdz6nd Referatul

aprobarea

Mureg,

Regulamentului de funclionare a Consiliului Local Ungheni, judeful

Ludnd in considerare p le art.2 din Ordinul Ministerului Dezvoltdrii,
Lucr[rilor Publice qi Administratiei . 2512021 pentru aprobarea moclelului orientativ al
statutului unitdtii administrative-teri iale, precum qi modelul orientativ al regulamentului de

organizare qi functionare a consiliului ,1,

rr.5212003 privind transparenla decizionald inCoroborat cu prevederile

administrafia public6,

in temeiul prevederilor art. I
"i" coroborat cu art.196 alin. (1) lit.
administrativ
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alin.(2) lit ,,a" , alin. (3) lit. ,,a" , art. 139 alin. (3) lit.
" din Ordonanla de urgenld nr.57120t9 privind Codul

PRO E SPRE APROBARE:

Art.l. Regulamentul de

Ungheni, judelul Mureq, conform
qi functionare al Consiliului Local al oraqului

Art. 2. incetarea aplicabilitd!
Regulmentului de organizare qi nare a Consiliului Local Ungheni.

PRIMAR,
DAN VICTOR

xei nr. 1.

i prevederilor HCL *. .f.1/AUr$rivina aprobarea



N,.Cl).f . din .2.4..08.2021

RE RAT DE APROBARE

privind aprobare a Regu tului de organizare qi func{ionare a Consiliului
Local ngheni, judeful Mureg

Odati cu aprobarea qi publi in Monitorul Oficial al Rorndniei a Ordinului
qi Administrafiei nr. 2512021 pentru aprobareaMinistrului Dezvoltdrii, Lucrdrilor

modelului orientativ al statutului administrative-teritoriale, precum Ei modelul
gi func{ionare a consiliului local, a apdrutorientativ al regulamentului de

necesitatea elabordrii qi apr:obdrii i nou regulament de organizare qi funcfionare a

Consiliului Local al oragului Ungheni
Prevederilor impuse prin

suferite de Codul administrativ,
funclionare a Consiliului Local.

in aceste condilii, pentru

I m.2512021 li se adaugd modifi.cirile qi completdri
au influenld asupra Regulamentului de organizare qi

funclionare a Consiliului Local al oraqului Ungheni
consider oportun a se adopta un nou regulament de organizare qi funclionare a Consiliului
Local al oraqului Ungheni care sf, prevederile modelului orientativ prevdzut in anexa
nr. 2 la Ordinului Ministrului Dezvol , Lucrdrilor Publice qi Administra.liei rv.2512021.

Jinind cont de cele expuse

hotdrdre alSturat.

sus, supunem spre dezbatere qi aprobare, proiectul de
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Primar,
Prodan Victor

4

W


