
 
 

HOTĂRÂREA NR.77 
PRIVITOR LA: aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile 

metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care 
se supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Orașului Băbeni 

 
Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară 

din data de 20 august 2020, la care participă un număr de 15 consilieri din totalul 
de 15 consilieri în funcție ; 
 Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.72/30 iulie 2020 domnul consilier 
local Bivolaru Adrian a fost desemnat preşedinte de şedinţă pentru luna august 
2020;  
         Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 12460/13 august 2020, proiectul 
de hotărâre iniţiat de primarul orașului şi raportul de specialitate nr. 12467/13 
august 2020 al secretarului general al orașului prin care se propune aprobarea 
Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, 
termenele și circulația proiectelor de hotarâri care se supun dezbaterii și aprobării 
Consiliului Local al Orașului Băbeni; 

Având în vedere raportul comisiilor de specialitate prin care se avizează 
favorabil proiectul de hotărâre şi raportul de avizare a legalităţii nr. 12469/13 august 
2020 întocmit de secretarul general al oraşului;  
 În  conformitate cu prevederile art.84 din Legea nr.24/2000 privind  normele  
de tehnică legislativă prin elaborarea actelor normative,  republicată,  cu 
modificările  și completările ulterioare, coroborate cu prevederile 129 alin. (14), 
art.139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit.a),  art. 197 alin. (1), (2) și 
(4), art. 198 alin. (1) și (2) și ale art.1 alin.(2) lit.b) din Anexa nr.1 din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În baza art.139, alin.(1) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu  15  voturi pentru, 
adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. – Se aprobă Regulamentul propriu cuprinzând măsurile metodologice, 
organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotarâri care se supun 
dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Orașului Băbeni, prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. – Primarul oraşului Băbeni va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre 
prin intermediul tuturor compartimentelor de specialitate, iar secretarul general al 
oraşului va asigura comunicarea acesteia Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea în 
vederea exercitării controlului de legalitate, primarului oraşului, compartimentelor 
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responsabile cu punerea în executare, precum și aducerea la cunoștință publică prin 
afişare la sediul Consiliului Local și pe pagina de internet www.orasbabeni.ro. 

    
 
 
 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 Adrian BIVOLARU       Contrasemnează pentru legalitate,      
                  SECRETAR GENERAL, 
         Mihaela – Bianca DINICĂ 
 
 
 
Băbeni, 20 august 2020 
 
 
 
 

 
 
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


