
ROMANIA                                                                                                 PROIECT 
JUDETUL DAMBOVITA 
CONSILIUL LOCAL BRANESTI 
 
 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, 
organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului local 

al comunei BRANESTI 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BRANESTI , JUDETUL DAMBOVITA 

 

Avand in vedere: 

-  prevederile art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, modificată şi 
completată prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003; 
- prevederile art. 3 şi art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 
- prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, republicată privind Codul Civil, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 110 alin. (1), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.a), art.155 alin.(1) lit.d), Anexa 
1 - art 1 lit. b  din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  
-  prevederile  art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
Luând act de: 
- referatul de aprobare înregistrat sub  nr.835 din 11.02.2021, întocmit de primarul 
comunei Branesti, in calitatea sa de initiator; 
b) raportul de specialitate înregistrat sub  nr.836 din 11.02.2021, intocmit seceretarul 
general al comunei Branesti; 
d) avizul cu caracter consultativ de adoptare  a proiectului de hotărâre supus dezbaterii 
emis de comisia de specialitate a consiliului local Branesti;  
 
                În temeiul prevederilor art. 139 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 hotaraste: 
 
                                                               HOTARSTE 

 

Art.1 – Se aproba Regulamentul propriu cuprinzând măsurile metodologice, 
organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotarâri ale Consiliului local al 
Comunei BRANESTI, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta  hotarare. 



Art. 2 -  Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul comunei Branesti, prin aparatul 
de specialitate al primarului. 

Art. 3 - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu în termenul prevăzut de 
lege, prin intermediul secretarului general al comunei Branesti, Primarului comunei 
Branesti, Instituției Prefectului -județul Dâmbovița, persoanelor interesate şi se aduce la 
cunoştinţă publică  în format în format electronic în Monitorul Oficial Local și pe pagina 
de internet .  

Nr. ______ 

Data________ 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                              CONTRASEMNEAZA, 
-CONSILIER LOCAL-                                               - SECRETAR GENERAL COMUNA- 
Popescu Cristian Claudiu                                                     jr Florentina Oprea 


