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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind respingerea proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei la  Hotărârea de Consiliul 

Local nr. 6/24.01.2013 privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare și  Funcționare al Consiliului Local al Municipiului  Săcele 

 

            Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele,  întrunit în şedința ordinară  din data de 17.12.2015,  

 Analizând expunerea de motive a d-lui consilier local Panait Bian Cristian, înregistrată la Primăria 

Municipiului Săcele sub nr. 61458/25.11.2015  prin care ne solicită întreprinderea demersurilor necesare în 

vederea completării Regulamentului de Organizare și  Funcționarea al Consiliului Local al Municipiului  

Săcele, în sensul inserării unui nou articol, după cum urmează: „Înregistrările video ale ședințelor Consiliului 

Local al Municipiului Săcele sunt făcute publice prin postarea acestora pe pagina web oficială a instituției, 

într-o secțiune special creată”; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 63923/11.12.2015, Avizele Comisiilor de specialitate şi 

rezultatul votului 7 voturi pentru, 12 abțineri; 

            Văzând prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările  

ulterioare;  ale O.G.  nr. 35/2002 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a 

consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare și  ale   art. 52 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă 

nr. 35 din 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu 

modificările şi completările ulterioare,; 

            În temeiul art. 36  alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3), lit. a);  art. 45 alin. (1); art. 61 alin. (2);  art. 115 

alin. (1) lit. b)   şi  art. 117 lit. a)  din Legea nr. 21512001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

H O T Ă R Ă Ş T E : 

    Art. 1.  Se respinge proiectul de de hotărâre pentru modificarea Anexei la  Hotărârea de Consiliul Local 

nr. 6/24.01.2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și  Funcționare al Consiliului Local al 

Municipiului  Săcele. 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

        MAGDƠ JÁNOS                                                            C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  7 voturi pentru, 12 abțineri 

Nr. consilierilor în funcţie:19  

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:19 
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Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 

- 1 ex. Dosar colecţie 

- 1 ex. Dosar şedinţă 

- 1 ex. D-l Primar 

- 2 ex. Serv. de specialitate 


