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PROIECT DE HOTARÂRE  nr. 32 din 31 mai 2021   

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al  comunei 

Roata de Jos, județul Giurgiu   

PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, având în vedere temeiurile 

juridice, respectiv prevederile:   

a) art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția  României, republicată;   

b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale,  adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;   

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009,  republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;   

d) Anexa nr. 2 din Ordinul 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al  statutului unităţii 

administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al  regulamentului de organizare şi funcţionare 

a consiliului local;   

e) art. 155, alin. (1), lit. “a” și alin. (2), lit. “c”, prevederile art. 129 alin. (3) lit. a) și art. 139 alin. 

(3) lit. i) din Ordonanța de urgență nr.  57/2019 privind Codul administrativ;   

f) art. 3 alin. (2), art. 42 alin. (4), art. 80 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind  normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu  modificările ulterioare;   

Luând act de:   

a) referatul de aprobare al primarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, în calitatea sa de 

inițiator,  

  b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al  primarului comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu,   

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din  Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu  modificările și completările 

ulterioare,  propun Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, aprobarea Proiectului 

de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al  

comunei Roata de Jos, județul Giurgiu  pe care îl consider legal și oportun și adoptarea unei hotărâri de 

aprobare în acest sens, după cum urmează:  

HOTĂRÂRE  

  Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al  comunei 

Roata de Jos, județul Giurgiu, conform anexei care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.  
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Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice act administrative adoptat 

în acest sens.   

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de  lege, 

primarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, Instituțiie Prefectului județul Giurgiu și se aduce la  

cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa:  www.primariaroatadejos.ro   

   

.   

 

PRIMAR ,   

✍ Ghidănac Marin 

   

Avizează pentru legalitate,   

Secretarul General Al  U.A.T. Comuna Roata de Jos  

✍ Alexandrescu Camelia Constanța    
 


