ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA MIHAILENI
CONSILIUL LOCAL MIHAILENI
Teiefon - Fax 0266 — 326155

PROIECT DE HOTARARE Nr. 4! /2020
privind aprobarea denumire de clădire,

cu destinaţia de sediu al Consiliului local al Comunei Mihăileni şi al
Primarului Comunei Mihăileni

Consiliul Local al comunei Mihăileni,
Convocată în şedinţă ordinară la data de ____.___.2020 prin Dispoziţia nr. __ /2020;
Luând în considerare:
iniţiativa domnului consilier independent Kosa Petru prin expunerea de
motive înregistrat sub nr. __/__.__.2020;
raportul de specialitate al compartimentului proiecte, prognoze, achiziţii
publice şi de "urbanism, din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
cu nr de înregistrare ___/_._.2020;
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere:

prevederile art. 3 din CARTA EUROPEANA A AUTONOMIEI
LOCALE din 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/ 1997,
preluate şi de ORDONANTA DE URGENTA Nr. 57/2019 din 3 iulie
2019 - Partea 1 privind Codul administrativ prin art. 5 alin. j);
prevederilor art. 129 alin. (1) şi alin. (6) lit. (1), precum şi art. 196 alin.
(6) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
prevederile art. 2 lit. d) şi art. 3, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.
63/2002 aprobată prin Legea nr.48/2003 privind atribuirea sau
schimbarea de denumiri;
/ _.__.2020 al Comisiei de atribuire de denumiri &
Avizul nr.
Judeţului Harghita;
EUROPEANA A
prevederile art. 10 paragraful 2. lit. g. din CARTA
LIMBILOR REGIONALE SAU MIN ORITARE , instrument juridic al
Consiliului Europei adoptat în 1992, intrat în vigoare în 1998 şi semnat
de România în 1995, a ratificată prin Legea nr. 282 din 6 noiembrie
2007;
NORMELE de aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor
aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în
administraţia publică locală, aprobate prin HGR nr. 1206 din 27
noiembrie 2001;
Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, cu modificările şi completările ulterioare;

—

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ;

HOTARASTE:
Se aprobă denumirea de ”Casa comunală” pentru clădirea situată
în satul Mihăileni, sub nr. de casă 288/a, aflată în proprietatea publică a comunei
Mihăileni. Denumirea va fi inscripţionată pe faţada principală a clădirii, dinspre
DJ 124.

Art.1

—

Art.2 — Se aprobă utilizarea, alături de denumirea conform art. 1 din
prezenta, a denumirii în limba maghiară de '”Kozséghăza”, cu respectarea
reglementărilor legale în vigoare.

Art.

3. - În ”Casa comunală” îşi desfăşoară activităţile, având ca sediu,

următoarele autorităţi sau instituţii:
—
Consiliul local al comunei Mihăileni;
— primăria comunei - structură funcţională fără personalitate juridică şi
fără capacitate procesuală, cu activitate permanentă, constituită din:
primar, viceprimar, administratorul public, consilierii primarului sau
persoanele încadrate la cabinetul primarului şi aparatul de specialitate
al primarului;
—
orice altă instituţie publică sau asociaţie de utilitate publică cu acordul
Consiliului local, în limita posibilităţilor de spaţiu disponibil.
4. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
primarul comunei Mihăileni şi compartimentul proiecte, prognoze, achiziţii publice
şi de urbanism.

Art.

Art. 5.

- Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului Judetului Harghita;
- Primarului comunei Mihăileni;
- Compartimentului de asistenţă socială.

Mihăileni, la data de

Iniţiator
Consilier independent,
Kosa Petru

1532020

Contrasemnează pentru legalitate
secretar general al comunei Mihăileni
Săndor G lért

