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                                            Referat de aprobare  
al Proiectului de Hotărâre privind revizuirea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului Local  Sincai , județul Mureș  

 
  Având în vedere modificările din legislația incidentă de la data aprobării prin 
Hotărârea Consiliului Local nr 9 din 8.08 2016 a Regulamentului de organizare și 
funcționare al Consiliului Local  Sincai , județul Mureș.  
Ținând cont de faptul că în Monitorul Oficial nr. 555/05.07.2019 a fost publicată 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  
Potrivit prevederilor art. 632 din Ordonanţei de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, , consiliile locale au obligația de a-și revizui regulamentele de 
organizare și funcționare.  
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, ale Legii nr. 52/2003 art. 7 alin 13  privind transparenţa decizională 
în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale 
Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 
544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 
completările ulterioare, ale 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, Consiliul 
Local al comunei  Sincai procedează la revizuirea regulamentului de organizare și 
funcționare precum și a regulilor de procedură şi de organizare în baza cărora 
funcţionează.  
Ținând cont de faptul că în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) litera a) 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, fiecare proiect de hotărâre 
înscris pe ordinea de zi a consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este 
însoțit de referatul de aprobare semnat de inițiator.  
Drept urmare, prezint spre analiză și aprobare Consiliului local proiectul de 
hotărâre privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Consiliului Local  Sincai , județul Mureș.  
                                                   Inițiator,  
                                                   Primar,  
                                           HUZA GRIGORE  


