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HOTĂRÂREA Nr. 31 din 28.05.2020 
 
 

HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului 

Local Budila 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în ședință ordinara, în data de 28.05.2020, 
Analizând la inițiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 3460/15.04.2020 si raportul 

de specialitate al secretarului general, nr. 3507/15.04.2020 prin care s-a propus aprobarea 
Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Budila Budila 

 
Având in vedere: 

- prevederile art. 136 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. 1 lit. a), 197 alin. (1), alin. (2) și 
alin. (4), art. 243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările ulterioare, 
- Hcl 27/30.10.2007 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a 
Consiliului Local al Comunei Budila 
- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
- Prevederile art 632 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare 
– 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, cu modificarile si completarile ulterioare 
– prevederile Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate – republicată, cu modificarile si completarile ulterioare 
– Legea 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; 
-art. 17, art. 30 alin. (1) si (2), art. 42 alin. (4), art. 64 alin. (1) si (3), art. 80-84 din Legea 
24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
-avizul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 
 
                    În temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu  
 
 
 



modificările si completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local 

Budila conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 2. Incepand cu data prezentei hotarari, orice prevedere contrara se abroga.  
Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către toti membrii 

Consilului Local Budila. 
Art. 4. Secretarul general al Comunei va transmite Regulamentul prevazut la art. 1 

tuturor membrilor Consilului Local al Comunei Budila, pe baza de semnatura care atesta luarea 
la cunostinta. 

Art. 5.  Prezenta hotărâre va fi afișată pentru aducerea la cunoștința publică pe site-ul 
www.budila.ro și va fi comunicată Institutiei Prefectului - Judetul Brasov, în vederea exercitării 
controlului de legalitate, de catre Secretarul general al comunei. 
 

Prezenta hotarare s-a adoptat in prezenta unui numar de 12 consilieri locali din 
numarul total de 13 consilieri locali alesi, din care 1 post vacant, cu un numar de 12 voturi 
pentru. 

 
 

     PRESEDINTE DE SEDINTA,       CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE,  
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