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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILruL LOCAL
PROIECT DE HOTARARE
privind revizuirea Regulamentului de Organizare si Functionare
a Consiliului local al comunei Brazi, judetul prahova

Yazand referatul de aprobare al domnului primar si raportuI de
specialitate al
compartimentului de resort din cadrul aparatului de ipecialitate
ai primarului prin care se
propune revizuirea Regulamentului de Organizare si Functionare
a Clonsiliului local al comunei
Brazi,judetul Prahova ca urmare a ultimilor modificari legislative
;
Avand in vedere Regulamentul de organizarc ii functionare a Consiliului
l-ocal al
comunei Brazi,judetul Prahova, aprobat prin Hotararea Consiliului
Local Brazi nr. 30 dirr 20
iulie 2016;
In conformitate cu dispozitiile art" 129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.a; si ar-t. 632
din
ordonanta de urgenta a Guvernului nr.5712019 privind bodul adminisirativ,
cu modificarile si
completari le ulterioare;
Avand in vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate
ale Consiliului Local
Brazi si avizul secretarului unitatii administrativ-teritoriale;
in temeiul art.-139 alin.(1), alin.(3) lit.i) si art. l96alin.(l) lit.a) din ordonanta
de urgenra a
Guvemului nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile
si cor-npletarile ulterioare,
Consiliul local al comunei Brazi, judetul Prahova adopta prercnta
hotarare:

I Se aproba revizuirea Regulamentului de organizare sifunctionare a Consitiului
locol al comunei Brax,i, judetul Prohova, conform anexei Iare face p,i.t.
int"g.anta din prezenta
Art'

hotarare"

Art' 2 La data adoptarii prezentei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea
consiliului Local al comunei Brazi,judetul Prahova nr.30 din 20 iulio20l6 pentru
aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local
al .orrn.i Brazi,
^judetul

Prahova.

Art' 3

Prezenta hotarare va

fi adusa la cunostinta publica si va fi comunicata persganerlor
si autoritatilor interesate, in conditiile Iegii, prin grija secretarului general
al comunei Britzi.

judetul Prahova.

INITIATOR,
PRIMAR,
LEONAS RADA

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMANA BRAZI
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Nr. 22.808 din 21.11.2019

REFERAT
de aprobare a

Proiectului cte hotarare privintl revizuirea Regulantentului cle organizure
functionare a Consiliului locol ol comunei Braz-i, juderul prohova

,si

Codul administrativ, adoptat prin ordonanta de urgenta a Guvernului
nr.5712019.
reglementeazd cadrul general pentru organizarea gi funclioiarea
autoritalilor qi institullilor
administra{iei publice, statutul personalului din cadrul acestora, raspunclerea
administrativd,
serviciile publice, precum qi unele reguli specifice privind proprietatea publica
gi priva1a a
statului qi a unitililor administrativ-teritoriale.
In aplicarea lui, Codul administrativ se completeazdcu Legea nr.28712009
privincl C6dul
civil, republicatd, cu modific[rile ulteriou.", pr.rr, gi cu alte reglementdri
de drept comun
aplicabile in materie.
Codul administrativ se aplicd in activitatea autoritatrilor qi instituliilor
administraliei
publice, in raporturile dintre autoritatile gi instituliile administraliei
pubiice, precurn qi in
raporturile acestora cu alte subiecte de drept public sau privat.
Necesitatea adoptarii acestuiproiect de hotarare o constituie
adoptarea O.U.G. nr.5712019
privind Codul administrativ si abrogarea legislatiei in domeniu,
respectiv Legea nr.215l20Ol,
Legea administratiei publice locale, ordonanta Guvernului nr.lslzooz
frrt.u aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor
locale, t-egea nr.393l2gO4
privind Statutul alesilor locali, iar oportunitatea o reprezinta crearea
cadrului specific organizarii
si functionarii consiliului local in conformitate cu prevederile legale
in vigoare.
Ca urmare a celor mentionate mai sus supun aprobarii consiliului
local proiectul de
hotarare privind revizuirea Regulamentului cle o^rganizore si
functionare a consiliului local
ol comunei Brazi, judetul prahova"

PRIMAR,
LeonaS Radu

