ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
-Privind reactualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
a consiliului local Scînteia, judeţul Iaşi.
Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa ordinară de astăzi 29.11.2007, având în vedere:
¾ nota de fundamentare înregistrată la nr. 210/26.10.2007, prezentată de primarul comunei,
domnul Fănică Săcăleanu, iniţiatorul proiectului de Hotărâre înregistrat la nr. 211/26.10.2007;
¾ referatul nr. 217/26.10.2007, întocmit de secretarul comunei;
¾ referatul favorabil al Comisiei pentru Agricultură, Activităti Economico-Financiare,
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism, înregistrat la nr. 223/27.10.2007;
¾ votul favorabil exprimat în unanimitate de către cei 13 consilieri locali aflaţi în funcţie;
¾ O.G. nr. 35/2002 actualizată pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale,
¾ Art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
¾ O.G. nr. 80/2003 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale preşedinţilor şi
vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor şi viceprimarilor, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 578/2003;
¾ Legea nr. 161/2003 actualizată privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei,
¾ Legea nr. 67/2004 actualizată pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,
¾ Legea nr. 393/2004 actualizată privind Statutul aleşilor locali,
¾ H.G. nr. 282/2005 privind stabilirea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului
semnului distinctiv al calităţii acestora,
¾ H.G. nr. 489/2005 pentru aprobarea modelului declaraţiei privind interesele personale ale
aleşilor locali;
¾ Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,
¾ Art. 57 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de
Integritate;
¾ art. 36 alin. (3) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRĂRE:
Art.1.-Se aprobă reactualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a consiliului local
Scînteia, judeţul Iaşi prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Prezenta hotărâre se va comunica în termen legal:
-Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi;
-Primarului comunei Scînteia, judeţul Iaşi;
-Tuturor autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate;
-Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Scînteia judeţului Iaşi.
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