
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA  PÂRSCOV 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  
al Consiliului Local al Comunei Pârscov 

      Consiliul Local al comunei Pârscov , judeţul Buzău, 
      Având în vedere : 

- referatul de aprobare al primarului comunei Pârscov , nr. 6937/25.11. 2020; 
- raportul compartimentului de resort nr. 6938/25.11. 2020; 
- avizele comisiilor de specialitate ale  Consiliului local Pârscov ,nr.7187/10.12.2020; 
prevederile  Titlului IV din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenței în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în 
mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completările 
ulterioare ; 
- Partea a III –a din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 ;  
- prevederile art.129, alin.(2), lit.”a”, alin.(3), lit.”a,” şi art.632 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ ;  
- prevederile  Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea 
actelor normative republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

        În temeiul art.133, alin.(1), art.139, alin.(1) si ale art.196, alin.(10, lit.,”a” din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
           Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului local al Comunei 
Pârscov, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 
          Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispozitie contrară isi inceteaza 
aplicabilitatea .  
          Art.3. Primarul Comunei Pârscov , prin compartimentele de resort din aparatul de 
specialitate,  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
          Art.4. Secretarul general comunei Pârscov va comunica prezenta hotarare persoanelor fizice 
si juridice interesate . 

Presedintele ședinței 
Consilier Antofi Adi-Elena 

Pârscov,17 decembrie 2020 
Nr.31. 

Contrasemneaza, 
Secretar general 

Calen Neculai 
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Pârscov in sedinta ordinară din data de 17.12.2020,cu 
respectarea prevederilor art.139  din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ ,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. 
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