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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 17/19.02.2020
Privind aprobarea Regulamentului
privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri
în cadrul unității administrativ - teritoriale Vințu de Jos
Consiliul local al comunei Vințu de Jos,întrunit în ședință publică ordinară în data de
……………….., în sala de ședință a Căminului Cultural al comunei Vințu de Jos;
Luând în dezbatere:
- Referatul de aprobare al domnului Primar în calitate de inițiator, cu nr.
1475/A/2/19.02.2020;
- Raportul de specialitate nr. 1476/A/2/19.02.2020, întocmit de către Compartimentul
pentru monitorizarea procedurilor administrative;
-Avizul comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 ale Consiliului Local al comunei Vințu de
Jos;
Având în vedere:
- art. 1, alin. 2, lit. b din Anexa nr. 1 la O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139, alineat (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele
și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative în cadrul unității administrativ teritoriale Vințu de Jos, județul Alba, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Alba, primarului
comunei Vinţu de Jos, Compartimentelor și Biroului aparatului de specialitate al Primarului
comunei Vinu de Jos și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul instituției, precum și
prin publicare pe pagina de internet a instituției www.vintudejos.ro – Monitorul Oficial Local,
subeticheta "REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE".
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în fața instanței de contencios administrativ a
Tribunalului Alba în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,
cu modificările și completările ulterioare.
Vintu de Jos, 19.02.2020
PRIMAR,
Ion Iosif Josan

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL UAT,
Claudia Lavinia Muntean
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