
ROMÂNIA  
JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CENAD 
                                                                                                                                            

  HOTĂRÂREA  Nr. 33 

din 27.07. 2020  

privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, 

termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative  
  

Consiliul local al comunei Cenad, județul Timiș; 
Având în vedere:   

-  Referatul de aprobare al d-lui Crăciun Nicolae- primarul comunei Cenad , în calitatea sa 

de inițiator;  

-  Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Cenad; 

-  Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;  
În  temeiul  prevederilor:   

• Cap.IX și X – art.84 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată,   
Procedura de organizare și publicare a Monitoarelor oficiale ale unităților/ 

subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în format electronic- Anexa nr. 1 la Codul 

Administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019;   

• Art.121 alin.(1) și alin.(2) din Constituția României;   
• Art.3 paragraful 2 din Legea nr.199/1997 privind ratificarea Cartei europene a 

autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985;  
• art 139 alin.1, alin.3 lit. i, din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările și completările ulterioare,   
• art.7 din Legea nr.52/2003,privind transparenţa decizională în administraţia public 

locală –republicată; 
 În baza dispoziţiilor art. 196, alin.1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,  
   

 H O T Ă R Ă Ș T E :  
  

Art.1.- Se aprobă Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, 

termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, prevăzut în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.    
Art.2.- Prezenta hotârăre se comunică: 

                     - Institutiei Prefectului Judetul Timis-Directia controlul legalitatii actelor şi contencios 

administrativ; 

         - Consilierilor locali; 

         - Compartimentelor de specialitate al aparatului de specialitate al primarului comunei 

Cenad; 

           -  Se va afișa. 

 
  

 

                Președinte de ședință,                                           Contrasemnează, 

                  Giuricin Carmen                                                  Secretar general, 

                                                                                              Marianuț Miroslav 

  


