
 

HOTĂRÂREA nr. 67 /20 .12.2019 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei 

Dochia , județul Neamț 

, Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de, 20 decembrie  2019 

Analizând referatul de aprobare nr.7805 din 09.12.2019 înaintat de Păduraru Constantin, primar al 

comunei Dochia, în calitate de inițiator cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a consiliului local  : Raportul de specialitate nr. 7804 din 09.12.2019 întocmit de secretarul 

general al  comunei Dochia. 

           n baza –prevederilor art. 632 partea   - a , art.129,  din     nr 57 2019 privind Codul 

administrative ; art.30-34 și art. 55 -55   1din Legea nr. 215/2001  a administraţiei publice locale 

,republicată. 

                  - prevederilor Legii nr. 52 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;     

        n temeiul art. 129 alin. (2) lit. ”a”, art.196 alin. (1), lit.”a” din  rdonanța de  rgență nr. 57  2019 

privind Codul Administrativ  adoptă prezenta :  

HOTĂRÂRE: 

Art.1. (1) Se aprobă Regulamentul de  rganizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei 

Dochia , județul Neamț, conform Anexei, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.-  (1) Prezentul Regulament va intra în vigoare la data adoptării ,cu excepția art. 3 – 9, care 

intră în vigoare la data  desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale care se 

organizează începând cu anul 2020. 

              (2) La data intrării în vigoare a prevederilor  prezentei hotărâri, se abrogă, în mod 

corespunzător  Hotărârea Consiliului Local al comunei Dochia nr. 47  15.07.2016, privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Dochia, cu excepția 

art.10 – 16 ,care se abrogă la data desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice 

locale care se organizează începând cu anul 2020. 

Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi consilierii 

din cadrul Consiliului Local al comunei Dochia. 

 Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică  nstituţiei Prefectului judeţul Neamţ şi autorităţilor interesate şi 

se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 

Președinte  de ședință                                        Contrasemnează pentru legalitate,            

     Iacob Ghiocel Vasile                                            Secretar general al comunei Dochia 

                                     Pascaru Vasile 

        

 

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”,   0 voturi „împotrivă” şi   0 ”abţineri” dintr-un total de  10 

consilieri  locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi 
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