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PROIECT 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al  

Consiliului local al orasului Techirghiol 

 

Consiliul local al orasului Techirghiol, județul Constanta întrunit în ședință din data de 

………………….., 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare  prezentate de grupul de 

consilieri PNL,   

Având în vedere : 

- Ordinul nr. 25 din 14 ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului 

unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de 

organizare și funcționare a consiliului local, 

- prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în medii de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei – modificată şi completată; 

- Ordinului Prefectului Județului Constanța nr. 665/27.10.2020 privind constatarea 

îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Oraşului Techirghiol, 

- H.C.L. nr. 139/2020 privind stabilirea numărului, domeniile şi numărul de membrii ale 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Techirghiol, 

- prevederile Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile HGR nr.282/2005 privind stabilirea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali 

şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora; 

- Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local Techirghiol; 

- Prevederile art. 129, alin. (2), alin. (3) lit.a), alin.14, art.139 alin.1, alin.3, lit.i), art.140 

alin.1,; 

În temeiul art. 196, alin (1), lit. „a”, art.197, alin.1 si 2 si art.632 din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrative, 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1 – Se aproba Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local al oraşului 

Techirghiol, conform Anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Cu data prezentei își încetează aplicabilitatea celelalte prevederi contrarii. 

Art. 3 – Secretarul general al oraşului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va 

comunica instituţiilor şi persoanelor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 
 

INIȚIATORI, 

GRUP CONSILIERI PNL 

 

 

ZISU FLORIN ……………………………. 

PICOIU ADRIAN-TEODOR……………….. 

BABANICA DOINA-MARINELA……….. 

ABDULA EDVIN…………………………… 

 

BERBEACĂ NICULAE …………………. 

PUCICHI DĂNUŢ-DUMITRU…………….. 

CURTACAI TANHER…………………….. 

BOGOI DAN……………………………….. 

 

SECRETAR GENERAL, 

DR.JR. NICULINA PAROŞANU 
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NR……………. DIN ……………………. 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea noului Regulament de organizare şi 

functionare al Consiliului local al orasului Techirghiol 

 

 

 

Avand in vedere H.C.L. nr. 145/17.12.2020 şi văzând Ordinul nr. 25 din 14 ianuarie 

2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum 

și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local , se 

impune aprobarea unui nou regulament de organizare si functionare al Consiliului local al orasului 

Techirghiol, conform noilor prevederi impuse de Ordinul menţionat mai sus. 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

DR.JR. NICULINA PAROSANU 
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Nr…………… din …………………….. 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare al Consiliului local al orasului Techirghiol 

 

 

 

   

Avand in vedere H.C.L. nr. 145/17.12.2020 prin care s-a aprobat Regulamentul de 

organizare si functionare al Consiliului local al orasului Techirghiol şi văzând Ordinul nr. 25 din 

14 ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-

teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a 

consiliului local , se impune aprobarea unui nou regulament de organizare si functionare al 

Consiliului local al orasului Techirghiol, conform noilor prevederi impuse de Ordinul menţionat 

mai sus. 

 

 

 

INIȚIATORI, 

GRUP CONSILIERI PNL 

 

 

 

 

ZISU FLORIN ……………………………. 

PICOIU ADRIAN-TEODOR……………….. 

BABANICA DOINA-MARINELA……….. 

ABDULA EDVIN…………………………… 

 

BERBEACĂ NICULAE …………………. 

PUCICHI DĂNUŢ-DUMITRU…………….. 

CURTACAI TANHER…………………….. 

BOGOI DAN……………………………….. 

 

 

 


