
 
                                                         

      R O M Â N I A                     
                                                      JUDEŢUL BUZĂU 
                                                      COMUNA PIRSCOV    
                                                      CONSILIUL LOCAL 
 
                                               
                                                          H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare  şi funcţionare 
 al Consiliului Local al comunei Pirscov 

Consiliul local al comunei Pirscov ; 
Având în vedere : 

- expunerea de motive a  primarului  comunei, înregistrată sub 
nr.4440/06.07.2016; 
- raportul   secretarului comunei , înregistrat la nr.4441/06.07.2016; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor  de specialitate ale consiliului local 
inregistrate la nr .4461/07.07.2016 ; 
- prevederile O.G.nr. 35 /2002  pentru  aprobarea  Regulamentului cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea  nr. 673/2002; 
- prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public; 
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică; 
- dispoziţiile prevăzute în capitolul III, Titlul IV, Cartea I din Legea nr. 
161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea  transparenţei  în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, cu modificările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 393 /2004   privind Statutul alesilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art.36 alin. 3 lit.(a) si art. 45 din Legea administraţiei publice locale 
215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T A R Ă Ş T E : 
Art.1. Se aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Local al comunei Pirscov ,  prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

  Art.2. Secretarul comunei va aduce la cunostinţă publică şi va transmite  
autorităţilor interesate prezenta hotărâre. 

Presedintele sedintei, 
Consilier Dumitrascu Dumitru 

 
Pirscov , 07 iulie 2016.     Contrasemneaza, 
Nr. 19      Secretar , Calen Neculai 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Pirscov in sedinta ordinara din data de 07 iulie 2016 , cu 
respectarea prevederilor art.45  din Legea 215/2001 a administratiei publice locale , republicata si actualizata , cu un numar 
de voturi 15 pentru , - abtineri   si voturi - impotriva , din numarul total de 15 consilieri in functie si 15 consilieri prezenti la 
sedinta. 
 


