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HOTĂRÂREA nr. 39/2022
privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice,

termenele și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii și aprobării Consiliului
local al comunei Pădureni

Examinând:
-  referatul de aprobare al primarului comunei Pădureni nr.81  din 22.06.2022 prin care se

propune aprobarea regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele
și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii și aprobării Consiliului local Pădureni,
motivat  de  necesitatea  reglementării  regimului  juridic  al  inițierii  și  circulației  juridice  a
proiectelor de hotărâri, ce vor fi supuse dezbaterii și aprobării autorității deliberative de la
nivelul  comunei  Pădureni,  scopul  final  fiind respectarea prevederilor legale în materie de
drept administrativ;

- Ținand cont de proiectul de hotărâre cu nr. 82/22.06.2022 privind aprobarea regulamentului
privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri
supuse  dezbaterii  și  aprobării  Consiliului  local  al  comunei  Pădureni,  inițiat  de  primarul
comunei Pădureni, dl DIACONU TEMISTOCLE ; 

- Având  în  vedere  raportul  de  specialitate  nr.  73/22.06.2022  întocmit  de  către  secretarul
general al comunei Pădureni ;

- Avizul favorabil al comisiei  pentru protectie sociala, invatamant, sanatate, familie, cultură, culte
si sport;

- Avizul favorabil al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială , buget -finante
, agricultura , protectia mediului , servicii si comert  ;

- Avizul  favorabil  al  comisiei   juridice  şi  de  disciplină,  dezvoltare,  urbanistică  şi  amenajarea
teritoriului, amenajarea domeniului public si privat de interes local; 

În conformitate cu prevederile Părții a III-a și ale art. 1 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 1 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și
completările  ulterioare,  ale  art.  25  alin.  (2)  din  Anexa  nr.  2  la  Ordinul  nr.  25/2021  pentru
aprobarea  modelului  orientativ  al  statutului  unității  administrativ-teritoriale,  precum  și  a
modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, ale art. 7
alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind codul civil, cu modificările și completările ulterioare, ale
art.  9  punctul  3  din  Carta  europeană  a  autonomiei  locale,  adoptată  la  Strasbourg  la  15
octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997, ale art. 7 și  următoarele din Legea nr.
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările
și completările ulterioare și ale art. 84 coroborat cu art. 80 și următoarele din Legea nr. 24/2000
privind normele de tehnică legislativă, 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), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 198 alin.
(1)-(2), art. 243 alin. (1), art. 211 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui;

HOTĂRĂŞTE:



Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele
și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii și aprobării Consiliului local al comunei
Pădureni, conform anexei la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

Art.  2. Regulamentul  prevăzut la art.  1  va fi  adus la cunoștința consilierilor  locali,  a
tuturor  compartimentelor  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  și  la  cunoștință  publică,  în
condițiile legii.

Art.  3. Prezenta hotărâre poate fi  atacată în instanță, în conditiile Legii nr. 554/2004
privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei
și pe site-ul instituției și se comunică, în condițiile legii: Instituției Prefectului - Județul Vaslui și
Primarului comunei Pădureni.

Pădureni, 28 iunie 2022

          PRESEDINTE DE SEDINTA
               CONSILIER LOCAL
    MARIN CORINA –MIHAELA                                                                                                                  Contrasemnează

Secretar General al comunei Pădureni
Munteanu Mirela 

Adoptata astazi   28  iunie   2022  în şedinţă  ordinară
Cu un numar de   11..   voturi”pentru”, din    ...11.....  consilieri  prezenti la sedinta




