
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL CONSTANȚA 
CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI OLTINA 

 

 
HOTARÂREA 

nr. 9 din 18 februarie 2020  
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local  

al comunei Oltina, județul Constanța,  
revizuit conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 
 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 
b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 

la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c)    art. 7 alin. (2)  din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare; 
d)       art. 129 alin. (3) lit. a) precum și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ;  
e)  ale art. 3, alin. 2, art. 42 alin. 4, art. 80 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 
luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Oltina, în calitatea sa de inițiator 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Oltina 
c) raportul Comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de 

disciplină, muncă şi protecţie socială, protectia copiilor si tineret 
 In temeiul art. 196  alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 
                 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OLTINA,  întrunit în ședința ordinară din data 
de 18 februarie 2020, adoptă prezenta hotărâre 
 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al 
comunei Oltina, județul Constanța, revizuit conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ conform Anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotărâre.       
        Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, 
primarului comunei Oltina și prefectului județului Constanța și se aduce la cunoștință publică prin 
publicarea pe pagina de internet la adresa:  www.comunaoltina.ro     
 
 
   
                                                                                                                                                        
   

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

 …………………………….……… 
                  Petre CICU 

Contrasemnează, 
SECRETARUL GENERAL AL 

COMUNEI OLTINA 
 …………………………….……… 

                  Mihai IACOBOAIA 


