ROMÂNIA
JUDEŢUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL SPANTOV
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului Local Spantov, judetul Calarasi
Consiliul Local al Comunei Spantov, judeţul Calarasi întrunit in şedinţa ordinara, astăzi 30 mai 2018,
Având in vedere:
 Referatul de aprobare a domnului primar Gheorghescu Silviu Niki, nr.1864/02.05.2018 cu
privire la aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului Local Spantov;
 Raportul de specialitate cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al
Consiliului Local Spantov, judetul Calarasi, nr. 1865/02.05.2018.
 rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pentru probleme juridice şi de disciplină … ,
agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului
şi turism si pentru probleme de învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte,
muncă şi protecţie socială şi protecţie copii, tineret şi sport de pe lînga Consiliul Local Spantov;
 prevederile art 40 din Legea nr. 153/2017-Lege cadru privind salarizarea personalului bugetar platit
din fonduri publice;
 prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.35/2002 privind aprobarea Regulamentului –
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale ;
 prevederile legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificarile si completarile
ulterioare;
 prevederile HCL Spantov nr. 28/25.06.2016 privind declararea Consiliului Local al comunei
Spantov ca legal constituit;
În temeiul art.36 alin.(3) lit.a) şi al art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice
locale, republicata cu modificările şi completările ulterioare,

HOTARASTE :
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Spantov,
judeţul Călăraşi, potrivit anexei ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotarare;
Art.2. Consiliul local îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 –
legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor prezentului
Regulament de organizare şi funcţionare a consiliului local, aprobat prin art.1 la prezenta hotarare;
Art.3. Primarul comunei, în colaborare cu comisia de specialitate, comisia juridica si de disciplina vor
urmări şi respecta prevederile prezente hotărâri;

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri isi inceteaza aplicabilitatea HCL Spantov nr. 26/27 iulie
2012 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local
Spantov;
Secretarul comunei va lua măsuri de aducere la cunoştinţă a prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor
interesate în termenul prevăzut de lege.

Presedinte de sedinta,
Consilier,Marin DRUGU
Nr. 26
Adoaptata la comuna Spantov
Astăzi, 30 mai 2018
Contrasemneaza:
Secretar comuna Spantov,
Liliana BUCIUMENEANU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, față de 13
consilieri locali prezenți, din 13 consilieri locali care compun Consiliul local al comunei Spantov.
Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin afișare la sediul Primăriei comunei
Spantov și pe pagina de internet, cu datele personale anonimizate

