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 HOTĂRÂREA nr. 32
din 14 aprilie 2020

                                                                                                                             
              Privind  aprobarea  Regulamentului  propriu  privind  măsurile  metodologice,
organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului
Local Nădrag  spre  adoptare,  precum  şi  a  Regulamentul   propriu  cuprinzând  măsurile
metodologice,  organizatorice,  termenele şi circulaţia  proiectelor  de dispoziţii,  precum şi a
dispoziţiilor emise de Primarul Comunei Nădrag.

 
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
              Având în vedere necesitatea stabilirii  procedurilor  privind adoptarea actelor
normative emise de autorităţile publice locale ale UAT Comuna Nădrag;  
              Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local;
              În conformitate cu prevederile  art.36 al.  (3) lit.  b ) din Legea nr. 215 / 2001
republicată privind administraţia publică locală ;
              În temeiul prevederilor art. 129 alin. (3) lit. c) , art.139 alin . (3) din OUG nr.57/2019
– Codul administrativ.
              În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a)  din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :              
             Art.1  Se  aprobă  Regulamentului  propriu  privind  măsurile  metodologice,
organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului
Local Nădrag spre adoptare, prezentat în Anexa  I  la prezenta.
             Art.2  Se aprobă  Regulamentul   propriu  cuprinzând măsurile  metodologice,
organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii, precum şi a dispoziţiilor emise
de Primarul Comunei Nădrag prezentat în Anexa II la prezenta.
             Art.3  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.
             Art.4  Prezenta hotărâre se comunică :

- Instituţiei Prefectului -  Judeţul Timiş .
- Primarului comunei Nădrag
- Secretar general
- Afişare                                   

                                                                                                                                                      
                                                                                                             

                                                                                                            Preşedinte de şedinţă
                                                                                                                Ungur Vasile

Contrasemnează secretar general: Fuior Mărioara

Consilier juridic: Wagner Marian
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