
                                             
 
 
                                          HOTĂRÂREA NR                                                                                         
                                          DIN 28.0CTOMBRIE 2019  
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Sincai  

 

 

 

                  Avand in vedere     referatul de aprobare nr. 2372/ 30.09 2019 întocmit de dl primar Huza 

Grigore , precum şi raportul de specialitate nr. 17574 din 20.09.2019  

Văzând avizul comisiei de specialitate ,  

                Tinand cont de art 7 alin 13  din Legea   52/2003 privind transparenta  decizionala  in 

administratia publica locala , 

                Luând în considerare dispozițiile art 632 ,  art. 129, alin. 2, lit. „a” și alin. 2, lit. „a”, ale art. 139, 

alin. 1, ale art. 140, alin. 1, 

                In  temeiul  art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2017 privind Codul Administrativ; 

HOTĂRĂŞTE 

                Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Sincai 
, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre. 

               Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 9 din 8.08 2016  cu 
modificarile ulterioare, se abrogă. 

              Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al comunei 
Sincai persoanelor şi autorităţilor interesate si se va afisa pe  site-ul primariaiei www.psincai .ro 

 

                                                                                                 PRESEDINTE DE SEDINTA 

                                                                                                                FARCAS PETRU 

 

 

 

Contrasemneaza  

Secretar  

Suciu Ludovica Emilia 

                                             
 

                         

 

 

ROMÂNIA   
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA  ŞINCAI 
Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală  nr. 156  

Judeţul Mureş, cod poştal  547595   
Telefon/Fax:  0265 –427 201    e-mail: sincai@cjmures.ro 

  

     

   



 
 
 
 
                                        P[ROIECT DE HOTARARE    
                                          DIN  30.09  2019  
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Sincai  

 

 

 

                  Avand in vedere     referatul de aprobare nr. 2372/ 30.09 2019 întocmit de dl primar Huza 

Grigore , precum şi raportul de specialitate nr. 17574 din 20.09.2019  

Văzând avizul comisiei de specialitate ,  

                 Tinand cont de art 7 alin 13  din Legea   52/2003 privind transparenta  decizionala  in 

administratia publica locala , 

                 Luând în considerare dispozițiile art 632 ,  art. 129, alin. 2, lit. „a” și alin. 2, lit. „a”, ale art. 139, 

alin. 1, ale art. 140, alin. 1, 

               In  temeiul  art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2017 privind Codul Administrativ; 

HOTĂRĂŞTE 

                 Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Sincai 
, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre. 

               Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 9 din 8.08 2016  cu 
modificarile ulterioare, se abrogă. 

              Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al comunei 
Sincai persoanelor şi autorităţilor interesate si se va afisa pe  site-ul primariaiei www.psincai .ro 

 

                                                                                                         PRIMAR 

                                                                                                 HUZA GRIGORE  

 

 

Contrasemneaza  

Secretar  

Suciu Ludovica Emilia 
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COMUNA  ŞINCAI 
Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală  nr. 156  

Judeţul Mureş, cod poştal  547595   
Telefon/Fax:  0265 –427 201    e-mail: sincai@cjmures.ro 
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