
 

 
            R O M Â N I A      

Judeţul Buzău                
Comuna Racoviteni 

CONSILIUL LOCAL 
 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 35 din 12.noiembrie.2020 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

al Consiliului local al ComuneiRacoviteni, Judetul Buzau,  
 

 Consiliul local  al comunei Racoviteni, judeţul  Buzau, întrunit în prima şedinţă de 

după constituire, în vederea aprobării măsurilor de organizare şi funcţionare: 
Luand act de: 

-Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr. 762 din 28.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condiţiilor 

legale de constituire a Consiliului local Ramnicelu în urma alegerilor locale din 27.09.2020, 

-Modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local propus de 
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, prezentat de secretatul general al comunei,  
-prevederile art. 129 alin.(3) lit.(a) din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ, 

       In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.(a), art. 139 alin. (3) lit.(i), art. 196 alin.(1) lit.(a) si 

art.197 alin.(1) si (2) din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrative, modificat şi completat, 
 

HOTĂRĂŞTE: 

        Art.1). Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local al 

Comunei Racoviteni, judetul Buzau în mandatul 2020-2024, expus in  Anexa nr. 1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

        Art.2). Cu data intrării în vigoare a prezentei hotarari, se abrogă Hotararea 

Consiliului local Ramnicelu nr. 37 din 14 August 2019 privind Regulamentul de 

organizare și funcționare al Consiliului local al Comunei Racoviteni, judetul Buzau, 

revizuit conform Codului administrativ. 

        Art.3).- Prezenta hotarare se va comunica prin grija secretarului general al comunei, 

Institutiei Prefectului-judetul Buzau, Primarului comunei Racoviteni, consilierilor locali 

prin semnatura de luare la cunostinta, si va fi facută public in format electronic pe site-ul 

institutiei la adresa www.racoviteni.ro . 
 

               Presedinte de sedinta 

                                                                                                  Contrasemneaza 

                                                                                           Secretar general al comunei, 

                                                                                         Ghioca Amalia-Cleopatra 

 
 

Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Racoviteni în şedinţă extraordinara din 12 Noiembrie 2020 

conform prevederilor art. 139 alin. 1) cu un număr de 9 voturi pentru,  din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 9 

consilieri locali prezenţi la şedinţă. 

 

 

http://www.racoviteni.ro/

