
                             ROMÂNIA 

                      JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PESAC 

 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 2 din 24.07.2020 
 

privind actualizarea „Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, 

termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local Pesac spre 

adoptare” 

 

 

 

Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, CIF 23062754, ales în condiţiile stabilite 

de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 

privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa __________ din data de _________2020, având în 

vedere următoarele: 

- referatul de aprobare înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 2472/24.07.2020 

elaborat de Primarul Comunei Pesac, în calitatea sa de iniţiator; 

- raportul nr. ______/_______.2020 prezentat de doamna Dumitraș Angelica, secretar 

general al Comunei Pesac;  

- prevederile H.C.L. Pesac nr. 66/25.09.2018 privind aprobarea „Regulamentului propriu 

privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se 

înaintează Consiliului Local Pesac spre adoptare”; 

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.81-82 și art.84 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.21, art.24 şi art.28 din Legea cadru a descentralizării nr.195/2006 cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac, 

modificat; 

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;                       

În temeiul prevederilor art. 110 alin. 1, art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. a, art. 129 alin. 3 lit. 

c, art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 197-200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se actualizează „Regulamentul propriu privind măsurile metodologice, 

organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local 

al Comunei Pesac spre adoptare”, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta  

hotărâre. 

Art.2. Începând cu data prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea prevederile H.C.L. 

Pesac nr. 66/25.09.2018, precum și orice alte prevederi contrare. 

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei hotărâri se încredințează personalul angajat din cadrul 

Primăriei Comunei Pesac și personalul angajat din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidență a Persoanelor al Comunei Pesac.  

Art.4. Prezentul proiect de hotărâre se comunică: 

         -  Consiliului Local Pesac. 

 

         INIȚIATOR                    AVIZAT 

             PRIMAR,                                Secretar General al Comunei Pesac,                                                                  

         TOMA CORNEL                                                             DUMITRAŞ ANGELICA  
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