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HOTĂRÂRE
Nr. _38_
privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice,
termenele și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii și aprobării Consiliului
Local al comunei Stănilești, județul Vaslui
Având în vedere:
- Prevederile art. 1, alin. (2), lit. b), din Anexa Nr. 1 la O.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, privind Procedura de rganizare şi
publicare a monitoarelor oficiale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale, în format
electronic, din O.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Prevederile Legii Nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 7 din Legea Nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 25, alin. (2) din Ordinul Nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului
orientativ al statutului unităţii administrativ - teritoriale, precum şi a modelului orientativ al
regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local;
- Referatul de aprobare al primarului comunei Stănileşti înregistrat cu
Nr. 4884/20.05.2022;
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Stănileşti,
Comisia pentru programe de dezvoltare, economico-sociale, buget-finanţe, agricultură, protecţia
mediului, servicii şi comerţ; Comisia pentru protecţie socială, învăţământ, sănătate, familie,
cultură, culte şi sport; Comisia juridică şi de disciplină, dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, administrarea domeniului public şi privat de interes local.
- Raportul întocmit de către secretarul general al comunei Stănileşti, judeţul Vaslui,
înregistrat cu Nr. 4772/18.05.2022;
În temeiul:
- Prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), alin. (14), art. 139,
alin. (1), alin. (3), lit. i), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, art. 198, din O.U.G. Nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Local al Comunei Stănileşti, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Se aprobă Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele
și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii și aprobării Consiliului Local al comunei
Stănilești, județul Vaslui, conform Anexei Nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 (1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc primarul comunei
Stănileşti, judeţul Vaslui, precum și secretarul general al comunei Stănileşti, judeţul Vaslui,
precum și consilierii locali din cadrul Consiliului Local al comunei Stănilești.
(2) Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor şi instituţiilor publice interesate în
termen legal şi va fi adusă la cunoştinţă publică, prin grija secretarului general al comunei
Stănileşti, judeţul Vaslui, astfel:
- Primarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui;
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Vaslui, în vederea exercitării controlului cu privire la
legalitate;
- Consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Stănilești.
Art. 3 Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim
prin prevederile prezentei hotărâri poate solicita, în termen de 30 de zile de la data comunicării
actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia de către organul emitent sau se poate adresa
instanţei de contencios administrative competentă, conform prevederilor Legii 554/2004 a
Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Stănileşti – 26 mai 2022
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL,
CREȚU CAROLICĂ
Contrasemnează,
Secretar general al comunei Stănileşti
BURCIOAGĂ MIHAELA
Total consilieri locali în funcţie
Prezenţi
Pentru
Împotrivă
Abţineri
Hotărâre se aprobă cu majoritate absolută
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. __38__/2022

Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE

Data
ZZ/LL/AN

0
1
2
3

1
Adoptarea hotărârii1)
Comunicarea către primarul comunei2)
Comunicarea către prefectul județului3)

2
…./…/2022
…/…/2022
…/…/2022

Semnătura persoanei
responsabile să
efectueze procedura
3

Aducerea la cunoștință publică4+5)
…/…/2022
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5)
…/…/2022
Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz
…/…/2022
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”;
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10
zile lucrătoare de la data adoptării...;
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al
comunei.;
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile
de la data comunicării oficiale către prefect.”;
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se
adresează.”
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