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                                                                                                         Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  17  consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR. 63  

privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, 

organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter 

normativ, supuse adoptării Consiliului Local al Municipiului Huși 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 Având în vedere : 

• Referatul  Direcţiei  Administrație Publică Locală  nr. 4144 din 

18.02.din 2021 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.4145 din 

18.02.2021 privind aprobarea Regulamentului privind măsurile 

metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de 

hotărâri cu caracter normativ, supuse adoptării Consiliului Local al 

Municipiului Huși ; 

• Raportul Direcţiei Administrație Publică Locală  nr.4146 din 

18.02.2021; 

•  Raportul Compartimentului juridic nr. 4147 din 1802.2021; 

•  Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie 

publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti ; 

În baza prevederilor: 

- art.84 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative - republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- art.25 din modelul orientativ al regulamentului de organizarea și 

funcționare al consiliului local, aprobat prin Ordinul nr.25/2021 al Ministrului 

dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și  

- Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică – republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
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În temeiul prevederilor art.129 alin.(14) şi art.139 alin.(1), coroborate cu 

prevederile art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art.1.Se aprobă Regulamentul privind măsurile metodologice, 

organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter 

normativ, supuse adoptării Consiliului Local al Municipiului Huși, conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Cu ducere la  îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul 

municipiului Huși. 
 

 

                                                                                         HUŞI, 25 martie 2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                Contrasemnează pentru legalitate , 

          Cristinel  Popa                                                                    Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 

 


