
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.67 / 10 .12.2019 

privind revocarea HCL nr. 48/2019 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliul Local Dochia, 

Consiliului local Dochia întrunit în şedinţă ordinară în data de, 20 decembrie   2019 

 

Analizând referatul de aprobare nr. 7803 din 09.12.2019 înaintat de Păduraru Constantin, 

primar al comunei Dochia, în calitate de inițiator cu privire la revocarea HCL nr. 48/2019. 

Raportul de specialitate nr.7802 din 09.12.2019 întocmit de secretarul general  al comunei 

Dochia. 

Adresa nr 116289 din 31.10.2019 a Serviciului Verificarea Legalității Actelor Contecios 

Administrativ și Procese Electorale  din cadrul Instituției Prefectului județul Neamț. 

          În baza –prevederilor art. 632 partea IX- a , art.129,  din OUG nr 57/2019 privind 

Codul administrativ 

           În temeiul art. 129 alin. (2) lit. ”a”, art.196 alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență 

nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ :  

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art.1. Se aprobă revocarea  HCL nr. 48 din 18.10.2019 de aprobare a Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliul Local Dochia. 

 

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 Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ şi autorităţilor 

interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 

 

 
 

Inițiator,                                                 Avizează  pentru legalitate, 

              Primar,                                                        Secretar general al comunei Dochia 

            Păduraru Constantin                                                     Pascaru Vasile 

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

PRIMĂRIA COMUNEI DOCHIA 

   Strada nr. 1 nr. 1223, tel/fax: 0233/291919; 0233/291920 

  Email: primărie@comunadochia.ro; web site:www.comunadochia.ro 

 

Nr. 7802 din 09 .12.2019 

 

                                                                                                                          Aprob,  

        Primar, Păduraru Constantin 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

privind revocarea HCL nr. 48/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliul Local Dochia, 

 

Subsemnatul, Pascaru Vasile, în calitate de secretar general al comunei Dochia, 

judeţul Neamț, solicit Consiliului Local al comunei Dochia, adoptarea unei hotărâri de 

consiliu prin care să se revoce HCL nr. 48/2019 : „Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare a Consiliului Local”, în conformitate cu prevederile adresei nr. 

16289/31.10.2019 a Serviciului Verificarea Legalității Actelor din cadrul Prefecturii Neamț . 

Temeiul de drept al solicitării: 

-conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ  art. 129. Alin .(3) lit. ”a” teza finală  

 ”a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de 

organizare şi funcţionare a consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aprobă un 

model orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi un model 

orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local;” 

 

 Înaintez prezentul referat Consiliului local Dochia în vederea adoptării unei hotărâri în 

acest sens. 

       

 

                                                       Secretarul general al comunei Dochia 

Pascaru Vasile 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
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Nr. 7803 din 09 .12.2019 

     

 

REFERAT DE APROBARE  

privind revocarea HCL nr. 48/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliul Local Dochia, 

 

 Având  în vedere adresa nr. 16289/31.10.2019 a Serviciului Verificarea Legalității 
Actelor din cadrul Prefecturii Neamț . faptul că nu a apărut un ordin al ministrului de resort 

prin care se aprobă un model orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum 

şi un model orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local  și 

conform  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,  art . 129 alin. (3) lit ”a”se impune  

revocarea  HCL nr. 57/2019 privind aprobarea  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

a Consiliului Local . 

 

 Se  propune spre dezbatere  în vederea aprobării de către Consiliul Local al comunei 

Dochia, revocarea HCL nr. 48/2019 - Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 

Consiliului Local al comunei Dochia , județul Neamț 

        

 

 

 

 

 

                                                                                                           Inițiator 

Primarul comunei Dochia 

              Păduraru Constantin 
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