ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA MIHĂILENI
CONSILIUL LOCAL
Telefon – Fax 0266 – 326155

HOTĂRÂREA NR. 3/2019
Pentru modificarea HOTĂRÂRII NR.42/2016 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al consiliului Local Mihăileni
Consiliul local al comunei Mihăileni;
Având în vedere:
 Expunerea de motive nr.___/2019 a primarului comunei Mihăileni, şi Raportul de specialitate
nr.___/2019 prezentat de secretarul comunei Mihăileni;
În conformitate cu prevederile O.G.nr.35/2002, pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare
şi funcţionare a consiliilor locale şi a Legii nr. 673/2002, privind aprobarea O.G.35/2002;
În baza prevederilor Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
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 şi completările ulterioare.
În temeiul art.36 alin.(2) lit.”a”, alin.(3) lit.”a”, art.115 alin.(1) lit.”b” cu respectarea art.45 din Legea
nr.215/2001, privind administraţia public locală, republicată

HOTĂRĂŞTE:
Art.I. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 42/2016 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al consiliului Local Mihăileni în felul următor:
1. Se modifică art.11 alin.(2) şi va avea următorul cuprins:
,, (2) Având în vedere specificul local, Consiliul local al comunei Mihăileni
organizează următoarele comisii pe domenii de specialitate:
Comisia pentru activităţi economico-financiare, juridică şi de disciplină;
Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport.
Comisia de validare
2. Se modifică art.36 alin.(2) şi va avea următorul cuprins:
,,(2) Procesul-verbal al şedinţei publice, incluzând şi votul fiecărui consilier, cu excepţia
cazurilor în care s-a hotărât prin vot secret, va fi afişat la sediul consiliului local în loc vizibil.
3. Se modifică art.55 alin.(3) şi va avea următorul cuprins:
,, (3) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia este de o şedinţă
ordinară de consiliu şi 1 şedinţe de comisii de specialitate.”
4. Se modifică şi se completează art.68 alin.(1) şi va avea următorul cuprins:
,,Art.68 (1) Excluderea de la lucrările, părăsirea şedinţei sau întârzierea nemotivată mai mult
de 10 minute de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă
neacordarea indemnizaţiei de şedinţă.”
Art.II. Celelalte prevederi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului
local al comunei Mihăileni rămân nemodificate.
Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita. De
asemenea hotărârea se afişează la sediul Primăriei Mihăileni.
Mihăileni, la data de 28.01.2019
Preşedintele de şedinţă,
Biró Mária

Contrasemnează secretarul comunei,
Sándor Gellért

