
ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PERIEȚI

Județul Olt, comuna Perieți, tel.0349/525000,fax.0349/525000

HOTĂRÂRE
Ref. la: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului Local Perieți, județul Olt.
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 472/16.02.2021;
- Referatul compartimentilui de specialitate nr. 471/16.02.2021;
- Prevederile art. 129 alin. (3) lit. a), art. 136 alin. (1) și art. 632 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului 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

în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL PERIEȚI 
HOTĂRĂȘTE

Articolul 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al 
comunei Perieți, județul Olt, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2. La data aprobării prezentei hotărâri, Hotărâre Consiliului Local Perieți nr. 
17/21 iulie 2017, se abrogă.

Articolul 3. împotriva prezentei hotărâri se poate face contestație în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare.

Articolul 4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Olt;
- Primarului Comunei Perieți, Județul Olt

Se face publică prin afișare;

ȘEDINȚĂ, 
CIOBANU

în conformitate cu prevederile art. 243 
alin(l) Ut a)din OUGnr. 57/2019 

CONTRASEMNEZ-pentru legalitate 
prezenta hotărâre

SECRETAR GENERAL UAT, 
Ec. Elena OLTEANU

NR. 06 / 31 MARTIE 2021.

Adoptata cu 10 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abținere dintr-un total de 10 voturi valabil exprimate (11 consilieri 
locali în funcție) în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Perieți, județul Olt.



PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 
NR. 06/31.03.20211

Nr. 
crt.

Operațiuni efectuate Data ZZ/LL/AN Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura
0 1 2 3

1 Adoptarea hotărârii1’ s-a făcut cu majoritate o simplă 
c absolută □ calificată2 31.03.2021

2 Comunicarea către primar2’
... £^7../.. O. fy.... .

3 Comunicarea către prefectul județului3’ ....af.../..o^...../.^.

4 Aducerea la cunoștința publică4’*6’
/. .0. ... ./£&/.

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4**6’
..................../..................../..........

6 Hotărârea devine obligatorie6’ sau produce efecte juridice'’, 
după caz ....fir..j.cfy..

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
1) Art. 139 alin. (1): "în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz. 
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor 
imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în 
funcție."
2’ Art. 197 alin. (2): "Hotărârile consiliului local se comunică primarului."
31 Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 
zile lucrătoare de la data adoptării...
41 Art. 197 afin. (4): "Hotărârile ... se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 
comunei."
S) Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotărârilor - cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 
zile de la data comunicării oficiale către prefect."
S) Art. 198 alin. (1): "Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de ia data aducerii lor la cunoștință publică.”
7) Art. 199 alin. (2): "Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se 
adresează.”


