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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr. 114

din 25 septembrie 2008
 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc
 
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din  data de 25 septembrie 2008;          
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr.15471/2008;
- Raportul Serviciului administraţie publică, înregistrat la nr. 15472/2008;
- Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
- Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu

modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;
- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea 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 şi completările ulterioare;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare;

               În temeiul art. 36 alin. (3) lit. a), art. 45, art. 47 şi art.49 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.
50/26.05.2005 având acelaşi obiect de reglementare.
                                        

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Nicolai Giosan

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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