
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
                                           

HOTĂRÂREA NR. 22/2021
privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile

metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri
cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului local al orașului

Covasna
                                                                                             

Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința ordinară din data de
25 februarie 2021, ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor
în funcție (15).

Analizând referatul  de aprobare al primarului, raportul compartimentului de
specialitate, avizul comisiei juridice și pentru administrație publică locală, apărarea
ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  și  libertăților  cetățenilor,  pentru  culte
religioase  precum  şi  avizul  de  legalitate  dat  de  secretarul  general  al  orașului
Covasna,

Luând în considerare:

 Prevederile art. 3 pct. 1 din Carta europenă a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg  la  15  octombrie  1985  şi  ratificată  prin  Legea  Nr.   199  din  17
noiembrie 1997;

 Prevederile  art.  121  alin.  (1)  şi  (2)  din  Constituţia  României,  republicată,
aprobată prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003;

 Prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.
287/2009, republicată, modificată şi completată;

În baza: 

 Prevederilor  art.  84  din  Legea  nr.  24/2000  privind  normele  de  tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;

 Prevederilor art. 1 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 1 din Ordonanţa de Urgenţă
nr.  57  din  3  iulie  2019 privind  Codul  administrativ,   cu  modificările  şi
completările ulterioare; 



               
În  temeiul  dispoziţiilor art.129 alin.  (1),  alin.  (2)  lit.a),  art.  136 alin.  (1)

corroborate cu art.139 alin.(1) şi alin. (2), art. 140 alin. (1) şi art.196 alin.(1) lit. a),
art.243 alin. (1) din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
                                                       
     Cu votul  “pentru” a 15 consilieri, “împotriva” a -  consilieri și “abțineri”  a  -
consilieri,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.  1.  -  Se  aprobă  Regulamentul  propriu  cuprinzând  măsurile
metodologice,  organizatorice,  termenele  și  circulația  proiectelor  de  hotărâri  cu
caracter normativ care se supun adoptării Consiliului local al orașului Covasna,
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va ocupa Primarul
oraşului Covasna, prin aparatul de specialitate.
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