ROMÂNIA
JUDEŢUL VÂLCEA
COMUNA BOISOARA
CONSILIUL LOCAL
LEGISLATURA 2016 – 2020
H O T Ă R Â R E A nr. 37
Privitor la: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului Local al Comunei Boisoara

Consiliul Local al Comunei Boisoara, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţă ordinară în
data de 11.10.2016 la care participă un număr de 8 consilieri din totalul de 9 consilieri
aleşi în funcţie;
Văzând că prin Hotarârea Consiliului Local al comunei Boisoara, nr.16 din 07.09.
2016 doamnul consilier Baciu Emil a fost aleas preşedinte de şedinţă;
Analizând expunerea de motive a Primarului Comunei Boisoara, privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Boisoara în
mandatul 2016 – 2020;
Având în vedere raportul de avizare sub aspectul legalităţii, întocmit de secretarul
comunei, înregistrat la nr. 2577 din 29.09.2016;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.a, alin.3 lit.a din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi a art.2 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale cu modificările ulterioare, ale Legii
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi ale Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 şi a art.115 alin.1 lit.b din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 8 voturi „pentru”, adoptă următoarea:
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al
comunei Boisoara, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotarâre.
Art.2. Consiliul Local al comunei Boisoara va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri, iar secretarul comunei o va comunica primarului comunei,
viceprimarului, consilierilor locali, o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare în
locurile special amenajate în fiecare sat şi o va transmite Instituţiei Prefectului – Judeţul
Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate.
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