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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local COZMA, județul 

Mureș 

 
 

Ormenisan Petru , Primarul comunei  COZMA, judeţul Mureş 
 

            Având în vedere: 

 - referatul de aprobare al Proiectului de hotărâre privind revizuirea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului Local COZMA, județul Mureș, înregistrat sub nr.__________; 

 - raportul de specialitate înregistrat sub nr._________; 

 - avizul comisiilor de specialitate a Consiliului local; 

 - prevederile Ordonanţei de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Legii nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, ale Legii 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, ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 

modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările șI completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 În temeiul: 

 - prevederilor 129 alin. (2) litera a), alin. (14), art. 139 alin. (3) litera i), art. 196 alin. (1) litera a) și 

ale art. 632 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H o t ă r ă ș t e : 
 

 Art.1. Se aprobă revizuirea Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local COZMA, 

județul Mureș, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Prezentul Regulament intră în vigoare la data adoptării. 

 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului: Instituției Prefectului-Județul Mureș, 

Primarului comunei COZMA, persoanelor interesate, se afișează și se aduce la cunoștință publică prin 

publicarea pe pagina de Internet la adresa www.comunacozma.ro.    

                      

                       Initiator,                                                             Avizat  pentru legalitate 

                            Primar                                                               Secretar general al  Comunei Cozma 
                 Ormenisan Petru                                                             Crăciun Adrian  
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