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HOTĂRÂREA NR. 38/2019 
privind revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a Consiliului local al Comunei Ulieș 

Consiliul Local al comunei Ulieș întrunit în şedinţă ordinară publică la data de 
12.09.2019, convocată prin Dispoziţia nr.64/2019, la sediul Primăriei comunei Ulieș; 

Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului: 

Referat de aprobare nr. 213/S/22.07.2019, Proiectul de Hotărâre nr. 
214/S/22.07.2019;Raportul compartimentului de specialitate nr. 222/S/28.08.2019, Avizul 
de legalitate nr. 228/S/04.09.2019; Avizul comisiei de specialitate nr. 234/S/12.09.2019; 

Hotărârea 31/2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleși la alegerile locale din 05 
iunie 2016; 

Hotărârea 32/2016 privind Constituirea Consiliului local al comunei Ulieș; 

Hotărârea nr. 35/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe 
principalele domenii de activitate; 

Hotărârea nr. 37/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Consiliului Local al Comunei Ulieș; 

În conformitate cu prevederile: 

Art. 5, art. 75, art. 84-85, art.87,art.105-106, art.110-111, art. 123-129, art. 133-142, art. 146, 
art. 152-153, art. 163, art. 196-202, art. 203-209, art. 211-240, art. 255, art. 597 al. (2) lit. e), 
g) și art. 632 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

art. 30-34, art. 55-551 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare aduse prin Legea nr. 138/2019 pentru modificarea şi 
completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001; 

Art. 100 al. (33) și art.107din Legea 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 aduse prin O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ 

Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea 
altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare aduse prin O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 
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Art. 7 și art. 8 din Legea nr.: 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 7 și art. 8 din Legea nr.: 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și 
completările ulterioare; 

Art. 30, art. 80 și urm. din Legea nr.: 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 al. (3) lit. a)., art. 139 şi art. 196 al. (1) lit. a). coroborat cu art. 198 din 
OUG nr.: 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, 
Consiliul local al Comunei Ulieș emite prezenta: 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Adoptarea Hotărârii 
(1)  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local al Comunei 

Ulieș, judeţul Harghita, potrivit  anexei nr.: I. din prezenta hotărâre care face parte 
integrantă dinHotărâre. 

Art. 2. Executarea Hotărârii 
(1) Consiliul local al comunei Ulieș îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu 

prevederilelegale în vigoare din România, şi a prevederilor prezentului Regulament 
de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ulieș, 
județul Harghita, aprobat prin art. 1 al prezentei hotărâri. 

(2) Primarul comunei Ulieș, și aparatul de specialitate al Primarului comunei Ulieș vor 
respecta prevederile prezentei hotărâri, și le vor aplica în măsura în care le vizează. 

Art. 3. Aplicabilitatea normelor de tehnică legislativă 
(1) În măsura în care există un conflict între legislația națională și regulamentul de 

organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Ulieș, se aplică legislația 
națională în măsura în care acesta conține dispoziții imperative. 

Art. 4. Calea de atac și natura juridică 
(1) Împotriva prezentei hotărâri se poate adresa cu procedură prealabilă în termen de 30 

de zile de la data comunicării, iar împotriva modului de soluționare a procedurii 
prealabile se poate intenta cerere de anulare a actului administrativ în termen de 30 
de zile de la comunicarea soluționării procedurii prealabile la Tribunalul Harghita. 

(2) Prezentul act este un act administrativ normativ. 
Art. 5. Comunicarea Hotărârii 

(1)  Secretarul comunei va comunica prezenta Hotărâre Instituției prefectului județului 
Harghita, tuturor membrilor aparatului de specialitate al Primarului,Primarului 
Comunei Ulieș și Consilierilor locali al Comunei Ulieș în termenul prevăzut de lege. 
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(2) Prezenta Hotărâre se afișează la sediul Primăriei comunei Ulieș și pe pagina de 
internet al Comunei Ulieș. 

  

 Președintele ședinței Contrasemnează  

 Tóth Albert Persoana desemnată 

  Cu atribuții de secretar 

  Fazakas László 


