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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

al Consiliului local al Comunei Urecheşti, judeţul Bacău 

Subsemnatul, Andrei Gheorghe, consilier local în cadrul Consiliului local al comunei 
Urecheşti, judetul Bacău, 

A vând în vedere: 

• referatul de aprobare nr. 251 din 12.01.2021;
• raportul de specialitate al secretarului general al comunei Urecheşti nr.432 din 20.01.2021;
• Încheierea nr. 1967/21.10.2020 a Judecătoriei Oneşti privind validarea mandatelor consilierilor

locali declaraţi aleşi pentru Consiliul local al comunei Urecheşti, judeţul Bacău;
• Ordinul Prefectului Judeţului Bacău 477/05.11.2020, privind constatarea îndeplinirii condiţiilor

legale de constituire a Consiliului local al comunei Urecheşti, judeţul Bacău;
Potrivit prevederilor: 

• Art. 1, art. 3-13, art. 75, art. 84-94, art. 95 alin. (2) şialin. (4), art. 96, art. 98, art. 104, art. 105-148,
art. 11 O alin. (1 ), Partea III-a, Titlul V, Capitolul III: Consiliul local, art. 148, art. 152-153, Partea a
III-a, Titlul V, Capitolul VIII: Actele autorităţilor administraţ1ez publzce locale, Partea a III-a, Titlul
VI Mandatul de ales local, art. 243, art. 247-248, art. 261, coroborate cu cele ale art. 632 din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;

• Art. 30-34, art. 55-55 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

• Art. XXIX din O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal - bugetare şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative;
Întemeiul art. 139 alin. (1) şi alin. (3) lit. "i"coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de

urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 privindCoduladministrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Propune adoptarea prezentului Proiect de Hotărare 
în forma şi conţinutul următor : 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de Organizare şi junc/ionare a Consiliului Local al Comunei 
Uree/ieşti, judeţul Bacău, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Prezentul Regulament devine obligatoriu şi produce efecte juridice de la data adoptării 
acestuia. 

Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 4. - Secretarul general va comunica autorităţilor şi persoanelor interesate prezenta hotărâre şi o 
va aduce la cunoştinţa publică prin afişaj la sediul şio pe site-ul instituţiei . 
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A vizat pentru legalitate, 

Secretarul General al Comunei Urechesti, 
Cichindel Cristinel 
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