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 H O T Ă R Â R E A nr.46/2020 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

al Consiliului Local al Comunei Ciumani 

       Consiliul Local al comunei Ciumani, 
        Având în vedere proiectul de hotărâre și referatul de aprobre nr.51/2020 prezentată de 

primarul comunei Ciumani, cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și 
Funcționare al Consiliului Local al Comunei Ciumani, 

       Văzând raportul de specialitate nr.3681/23.10.2020 a secretarului general al comunei 
Ciumani  și avizele consultative favorabile ale celor trei comisii de specialitate, 
        Luând în considerare 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 ulterior; 

- Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 

completarea altor acte normative, cu modificările si completările ulterioare; 
-  Ordonanței de Urgență nr.57/2019 – privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- 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; 

- Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică,cu modificările 

și completările ulterioare; 
-  Hotărârii Guvernului nr.282/2005 privind stabilirea modelului legitimaţiei pentru aleşii 

locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora; 
-  Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, republicată cu modificările și 

completările ulterioare, 

- Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată  cu modificările și 
completările ulterioare, 

    În temeiul prevederilor  art.129 alin.2, lit.a), alin.3, lit.a),alin.14, art.139 alin.1, alin.3, 
lit.i), art.140 alin.1,art.196, alin.1, lit.a), art.197, alin.1 si 2 si art.632 din Ordonanța de 
Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

 
H O T Ă R E Ș T E: 

 

   Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al 

Comunei Ciumani conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 

 

   Art.2. Odată cu aprobarea prezentului regulament se încetează aplicabilitatea Hotărârii 

Consiliului Local Ciumani nr.48 din 25 iunie 2016, prin care a fost aprobată vechiul 

Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Ciumani. 

    Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanta de 

contencios administrativ competentă, în conditiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului 

administrativ, modificată si completată. 

    Art.4. Prezenta hotărâre va fi afişată pe site-ul instituţiei, va comunicată Primarului 

comunei Ciumani precum Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, în vederea exercitării 

controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către consilierii locali. 

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                          Contrasemnează pentru legalitate   
         Csiki Csaba                                                Secretar general: Balogh Zita 

 
 
 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 
2 noiembrie 2020 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu un număr de 12 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 
13 consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 

 


