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H O T Ă R Â R E 

privind   aprobarea    Regulamentului de organizare  şi funcţionare a 

Consiliului  local al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova 
 

  Având în vedere dispozitiile  art. 129 alin.(2 ) lit.a), alin. (3)  lit.a) din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările 

ulterioare ,precum şi anexa nr.2 -  Modelul orientativ al regulamentului de 

organizare si functionare, aprobată prin Ordinul  nr.25/2021 ; 
 

  

           Văzând : 

-Referatul de aprobare  al  primarului comunei Bărcănești pentru  sustinerea 

Proiectului de hotarâre  privind  aprobarea    Regulamentului de organizare  şi 

funcţionare a Consiliului local al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova înregistrat 

cu  nr. 10.213/15.03.2021  la   Primăria comunei Bărcănești, județul Prahova; 

-Raportul de specialitate al  Secretarului general al comunei nr.10.240/15.03.2021 

la Proiectul de hotarare  privind  aprobarea    Regulamentului de organizare  şi 

funcţionare a Consiliului local al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova ; 

-Avizul secretarului  general al comunei Bărcăneşti nr. 10.246/15.03.2021;  

-Avizele  comisiilor de specialitate nr.1,2 și 3 ale Consiliului Local al comunei 

Bărcănești;  

               În temeiul prevederilor art.139 alin.(1 ) alin.(3) lit.i) şi art.196 alin.(1 ) 

lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare ; 

 

Consiliul Local al comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE. 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
B Ă R C Ă N E Ş T I 
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   Art.1. Se aprobă    Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului local  al comunei Bărcăneşti, Judeţul Prahova, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotarâre. 

  Art.2. La data adoptării prezentei hotărâri  își incetează  

aplicabilitatea  Hotărârea Consiliului Local al comunei Bărcănești, județul Prahova 

nr. 56/2020  privind aprobarea   Regulamentului de organizare  şi funcţionare a 

Consiliului local al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova. 

  Art.3. Secretarul  general  al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova va 

comunica prezenta hotărâre  consilierilor locali  şi  persoanelor şi autorităţilor 

interesate. 

 

 

 

PREŞEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 

  Niculina Badea 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Contrasemnează: 

                                                                                    Secretarul  general al  comunei 

                                                                                                  Nicoleta Savu 

  

 

 

  Bărcăneşti,   31.03.2021 

  Nr. 18 
Nr.consilieri in functie        15 ;  Nr.consilieri prezenti  13   ;   Nr.voturi pentru  13  Nr. voturi impotriva  0 ;  

Nr. voturi abtinere  1 .     

Sistem vot : deschis                                    

 

 

 

 

 

 


