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                                                 H O T Ă R Â R E

cu  privire  la  aprobarea   Regulamentului  propriu  privind  măsurile  metodologice,  organizatorice,
termenele  şi  circulaţia proiectelor  de  hotărâri  cu  caracter  normativ   care  se  supun  adoptării
Consiliului local al comunei Chi lazșlaz

          Analizând proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea  Regulamentului propriu  privind
măsurile  metodologice,  organizatorice,  termenele  şi  circulaţia proiectelor  de hotărâri  cu caracter
normativ  care se supun adoptării Consiliului local al comunei Chi laz,ini iat de primarul comunei,șlaz țiat de primarul comunei,
         Având în vedere:
          -referatul de aprobare cu nr.1.429 din 29 martie 2021 al primarului comunei;
          -raportul compartimentului de resort nr.1.430 din 29 martie 2021;
          -avizul comisiei de specialitate a consiliului local;
        În conformitate cu prevederile:
          -Anexei nr.1 la Ordonan a de Urgen ă  a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;țiat de primarul comunei, țiat de primarul comunei,
          -art.84 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative,republicată,cu modificările i completările ulterioare;șlaz
        În temeiul dispozi iilor art.  129 alin.(1),alin.(2) lit.a),art.139 alin.(1) i alin.(3) lit.i)  i alețiat de primarul comunei, șlaz șlaz
art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonan a de Urgen ă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,țiat de primarul comunei, țiat de primarul comunei,
        Consiliul local al comunei Chi laz întrunit în edin ă ordinară,cu 13 voturi “pentru”șlaz șlaz țiat de primarul comunei,
                  
                                                            H O T Ă R Ă  T E :Ș T E :

        Art.1.-Se  aprobă  Regulamentul  propriu  cuprinzând  măsurile
metodologice,organizatorice,termenele i circula ia proiectelor de hotărâri cu caracter normativ careșlaz țiat de primarul comunei,
se supun aprobării Consiliului local al comunei Chi laz,conform Anexei,care face parte integrantășlaz
din prezenta hotărâre.
        Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredin ează primarul comuneițiat de primarul comunei,
Chi laz,prin aparatul de specialitate.șlaz
        Art.3.-Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial  local i se comunică:șlaz
                   -Institu iei Prefectului-jude ul Bihor;țiat de primarul comunei, țiat de primarul comunei,
                   -Primarului comunei Chi laz.șlaz
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                                Gavril Demjen
                                                                                                                        Con
trasemnează,
                                                                                                                         Sec
retar general,
                                                                                                                             I
oan Tiriteu



Nr.20 din 16 aprilie 2021.


