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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  17  consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR.64 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a 

Consiliului Local al municipiului  Husi  
 

 

     Consiliul Local al Municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

          Având în vedere: 

• Referatul  Biroului Administraţie Publică Locală, Relaţii cu Publicul  

nr. 2590 din 03.02.2021; 

• Referatul de aprobare nr.2592 din 03.02.2021 al Primarului 

municipiului Huşi privind aprobarea  Regulamentului de Organizare 

şi Funcţionare a Consiliului Local al municipiului  Huşi; 

• Raportul  Biroului Administraţie Publică Locală, Relatii cu Publicul 

nr. 2591 din 03.02.2021 ; 

• Raportul Compartimentului juridic nr.3089 din 08.02.2021; 

•  Avizul  Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru administraţie 

publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti ; 

          În conformitate cu prevederile din PARTEA I, PARTEA III , PARTEA  a IX-a, 

PARTEA a X-a din Ordonanţa Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare și din Anexa nr.2 la Ordinul ministrului 

dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 25 pentru aprobarea modelului 

orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului 

orientativ al regulamentului de organizare si functionare a consiliului local; 

         În temeiul art.129 alin.(3)lit.a) , art.139 alin(3) lit.i) , art.196 alin.(1)lit.a)  din 

Ordonanţa Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

         Art.1. Se aproba Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local 

al municipiului Huşi şi va avea conţinutul prevăzut în Anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 
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         Art.2. La data adoptării prezentului Regulament se abrogă Hotărârile Consiliului 

Local al municipiului Huși nr.320 din 31.10.2019 privind aprobarea Regulamentului 

de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al municipiului Huşi și nr.179 din 

15.04.2020 privind privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului 

Local al Municipiului Husi,în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate . 

         

        Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huși. 
 

 

                                                                                         HUŞI  ,  25 martie  2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                Contrasemnează pentru legalitate , 

          Cristinel  Popa                                                                    Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 
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