
 

  R O M Â N I A                     
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA MÂNZĂLEȘTI 
CONSILIUL LOCAL MÂNZĂLEȘTI 

 
 

 

 H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local 
Mânzălești , județul Buzău , forma revizuită 

 
Consiliul local al comunei Mânzălești, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară ,  

 
 
Având în vedere : 

- referatul de aprobare al domnului primar Moldoveanu Viorel, înregistrat la nr.  

241/23.08.2021; 

- raportul de specialitate  întocmit de secretarul general al comunei , înregistrat 

la nr.242/23.08.2021, 

- avizele comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului Local Mânzălești , 

judeţul Buzău ; 

În conformitate cu : 

- prevederile circularei nr.8852/22.07.2021 de la Instituția Prefectului 

Județului Buzău prin care se comunică obligativitatea reactualizării Regulamentelor 

de organizare și funcționare a consiliilor locale conform Ordinului nr.25/14.01.2021 

pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrative-

teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și 
funcționare a consiliului local, 

-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

-prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației nr.25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului 

unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului 

de organizare și funcționare a consiliului local, cu modificările și completările 

ulterioare;  



-Partea a III-a din Codul Administrativ, aprobat prin Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare  

 În temeiul prevederilor  art.129  , alin (2) lit.a) și alin (3) , art.139, alin.(3) lit.i) 

coroborat cu prevederile  art.196 alin.(1),lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
         Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local 

Mânzălești, forma revizuită , prevăzut în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre . 

Art.2 Hotărârea Consiliului Local Mânzălești nr. 39/15.12.2020 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local 

Mânzălești , forma actualizată conform Codului administrativ , se abrogă . 

  Art.3  Secretarul general al comunei   va asigura aducerea la cunoştiinţă 

publică a hotărâri  şi o va comunica  institutiilor si persoanelor  interesate 

(Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău , Primarului comunei) și o va publica pe 

pagina de internet a primăriei 

 

 

                   Președinte de Ședință                                Contrasemnează   
                        Consilier local ,                           Secretar General al Comunei   
                        Mutu Vasilică                                   Iancu Viorica Raimonda 
               
  
 
 
 
 
 
      Nr. 50,  Mânzălești – Buzău /31.08.2021 

 
 

Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Mânzălești  în 
şedinţa  ordinară din data  de 31.08.2021  cu respectarea prevederilor  art.139 alin 
(3) lit.i) din  OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările şi 
completările ulterioare , cu un număr de 11  voturi pentru ,0 abţineri şi 0 voturi 
împotrivă, din numărul total de 11 consilieri în funcţie şi 11 consilieri prezenți 
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