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PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea noului Regulament de organizare și funcționare 

 a Consiliului local al orașului Ocna Mureș 

 
 

      Consiliul Local al orașului Ocna Mureș, judetul Alba, întrunit în şedinţă ____________ 

publică, la data de _______________ ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr._______- 

de către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vințeler. 

       Având în vedere:  

       - Referatul de aprobare nr. 5964/13.04.2021 al inițiatorilor – consilierii locali Podariu Pavel-

Gligor – viceprimarul orașului Ocna Mureș, Baciu Ioan- președintele comisiei de specialitate nr.1  

și Marele Adrian-Cristian - președintele comisiei de specialitate nr.2 prin care se propune inițierea 

prezentului proiect;  

- Raportul de specialitate__________ comun nr. ________ al Direcției juridice și Direcției 

economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

- Avizele ___________ acordate de către comisiile de specialitate nr.1 și nr.2 ale consiliului 

local al orașului Ocna Mureș, coroborate cu prevederile legale cuprinse în: 

 OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată; 
 Ordinul nr. 25/2021 al ministrului  Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administratiei pentru 

aprobarea modelului orientativ al statutului unitatii administrativ-teritoriale, precum si a 

modelului orientativ al regulamentului de organizare si functionare a consiliului local; 
 Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local al orașului Ocna Mureș, 

aprobat prin Hotărârea nr. 42/26.03.2009, modificat și completat prin Hotărârea nr.134/2017 

și respectiv prin Hotărârea nr. 48/2020; 
 Ordinul nr. 484/28.10.2020 al Prefectului județului Alba privind îndeplinirea condițiilor de 

constituire a Consiliului local al orașului Ocna Mureș; 

 Hotărârea nr.181/05.11.2020 a Consiliului local al orașului Ocna Mureș privind alegerea 

viceprimarului orașului Ocna Mureș; 

 Hotărârea nr.182/05.11.2020 a Consiliului local al orașului Ocna Mureș privind organizarea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş 

 

       În temeiul art. 129, alin. (3) lit. a), art. 136, art. 139, alin. (3), lit. i) și art. 196, alin. (1) lit. a) 

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

       Art. 1. (1) Se aprobă noul Regulament de organizare și funcționare a Consiliului local al 

orașului Ocna Mureș conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect. 

      (2) Regulamentul aprobat conform alin.(1) va intra în vigoare începând cu data de ______. 

 

       Art. 2. Începând cu data intrării în vigoare a noului regulament, Regulamentul de organizare 

și funcționare al Consiliului local al orașului Ocna Mureș,aprobat prin Hotărârea nr. 

42/26.03.2009, modificat și completat prin Hotărârea nr.134/2017 și respectiv prin Hotărârea nr. 

48/2020 își încetează aplicabilitatea. 

 

      Art. 3. Hotărârea de față poate fi contestată în condițiile și termenele prevăzute de Legea 

nr.554/2004 a contenciosului administrativ.   
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      Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, respectiv aplicarea 

regulamentului se împuternicesc consilierii locali ai orașului Ocna Mureș, primarul orașului Ocna 

Mureș, dl. Silviu Vințeler și compartimentele/serviciile din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului sau din subordinea consiliului local. 

 

        Prezenta se comunică la: 

- Instituția prefectului – județul Alba; 

- Primarul orașului Ocna Mureș; 

- Consilierii locali ai orașului Ocna Mureș; 

- Direcția juridică; 

- Se aduce la cunoștința tuturor compartimentelor funcționale din Primăria orașului Ocna 

Mureș/serviciile publice din subordinea consiliului local (se comunică în format electronic); 

- Se aduce la cunoștința publică prin publicare pe pagina de internet a instituției; 
 

Ocna Mureş,  13.04.2021. 

 

 INIŢIATORI, CONSILIERII LOCALI:                                                 AVIZAT, 

 

VICEPRIMARUL ORAȘULUI OCNA MUREȘ,                            SECRETAR GENERAL 

          PAVEL-GLIGOR PODARIU,                                            SIMION NICUȘOR PANDOR 

 

 

PREȘEDINTELE COMISIEI DE SPECIALITATE NR.1, 

          IOAN BACIU, 

 

 

PREȘEDINTELE COMISIEI DE SPECIALITATE NR.2, 

          ADRIAN-CRISTIAN MARELE, 

 

 

 

                         

 
Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 
 a fost avizat________________ în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 136 

alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ Compartimentului 

______________________________________________________________; 

 a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 

136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către ambele 

comisii de specialitate (Comisia nr. 1 și Comisia nr.2); 

alte avize necesare ____________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnored: PSN .Ex: 3. anexe: 1;     Consilieri in functie: 17; prezenti:  ; voturi ,,pentru”(%):   ;   voturi ,,contra”:  ;  abţineri: 

 

 

 



 


