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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a Consiliului Local al Municipiului Fălticeni 

 

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
     Având în vedere: 
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 4651 / 

21.02.2020; 
În temeiul prevederilor art. 632 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi 
în medii de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările 
ulterioare, ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările 

ulterioare și ale legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi 
pentru modificarea şi completarea altor acte normative, 
 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. a, art. 136, alin. 

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

administrativ, cu completările ulterioare;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local 
al Municipiului Fălticeni, județul Suceava, prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Începând cu data prezentei hotărâri, prevederile H.C.L. nr. 133/31.08.2017 
se abrogă. 

Art.3. Secretarul general al municipiului Fălticeni va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
  

 

                       INIŢIATOR 
                       PRIMAR 
      prof.Gheorghe-Cătălin Coman 
                                                                                                            Avizat 
                                                                                        Secretar general municipiu  
                                                                                        jr.Mihaela Busuioc 
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R O M A N I A 
JUDETUL SUCEAVA 
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Compartimentul legalitatea și circuitul actelor administrative 

 
Nr. 5853 / 06.03.2020 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Fălticeni 

 
 

 Organizarea și funcționarea administratiei publice locale este reglementată, în 

prezent, de o serie de acte normative, principalul act fiind Ordonanța de Urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, act care 

sistematizează și abrogă o serie de acte normative, printre care: 

- Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a consiliilor locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Astfel, în virtutea principiului autonomiei locale și având în vedere faptul că, 

printre atribuțiile exercitate de consiliul local se numără și aprobarea regulamentului 

de organizare și functionare al acestuia, este necesară adoptarea unei hotărâri de 

consiliu local în concordanță cu noile reglementări legale în vigoare. 

Pe cale de consecință, prevederile H.C.L. nr. 133/31.08.2017 își încetează 

aplicabilitatea. 

 

 
  

Compartimentul legalitatea și circuitul actelor administrative 
Cons.jr.Simona Ciocan 
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PRIMAR 
 

Nr. 4651 / 21.02.2020 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Fălticeni 

 
 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea de către Consiliul 

Local al Municipiului Fălticeni a unui nou Regulament de organizare și funcționare al 

acestuia, în acord cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare. 

Raportat la reglementările în vigoare conform cărora consiliul local are 

inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu 

excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități, potrivit art. 129, 

alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 

ulterioare, consiliul local aprobă regulamentul de organizare și funcționare a 

acestuia.  

Având în vedere că până la această dată nu a fost aprobat, prin ordin al 

ministrului de resort, modelul orientativ al regulamentului de organizare și 

funcționare a consiliului local, dar si faptul că sunt reglementări noi față de cele 

aprobate prin H.C.L. nr. 133/2017, propun spre analiză și aprobare proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Local al Municipiului Fălticeni. 

 

 

INITIATOR, 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 
 
 
 
 


