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                                Anexa nr. 4  

la Regulamentul de organizare şi funcţionare  

                                                                       a Consiliului local al comunei Ilva Mică 

 

 

       ROMÂNIA 
1
        P R O I E C T 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

        COMUNA ILVA MICĂ 

            CONSILIUL LOCAL 

 

Nr.             din                    2012.             

 

HOTĂRÂRE  

privind ………………………………………….
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 Consiliul local al comunei Ilva Mică întrunit în şedinţă ordinară/extraordinară în 

data de ____, în prezența a ___ consilieri. 

 Având în vedere 
3
 

- cererea/adresa nr. ___________ a solicitantului înregistrată la Primăria 

comunei Ilva Mică sub nr ______________; 

- expunerea de motive a iniţiatorului; 

- Raportul/Raportul comun nr. __________ al compartimentului de specialitate; 

- Raportul favorabil/nefavorabil nr. ______ al Comisiei 

___________________________; 

- Raporul  favorabil/nefavorabil nr. ______ al Comisiei 

___________________________; 

În conformitate cu: 

- prevederile legi, ordonanţe de urgenţă, hotărâri de guvern , hotărâri de consiliu 

cu reglementări speciale în domeniu; 

 

În temeiul art. ______ alin. _____ lit. “__” şi art. ____ din Legea administraţiei 

publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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ART.1.
4
 (1) Se aprobă _________________________________

 _____________________________________________________ 

 ART.__. Primarul comunei Ilva Mică prin  Viceprimar, Compartimentul 

________, va aduce la îndeplinire  prezenta hotărâre. 

 ART.__. Prezenta  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ilva Mică 

în şedinţă ordinară/extraordinară cu respectarea art. ______ din Legea nr. 215/2001, 

respectiv cu un număr de ___ voturi „pentru”, ___ voturi „împotrivă” şi _____abţineri, 

din _____ consilieri prezenţi.
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ART.__. Secretarul comunei Ilva Mică va comunica prezenta hotărâre:  

- Compartimentului ___________ 

- Solicitantului – persoană fizică sau juridică, după caz ; 

- Altor persoane fizice sau juridice interesate; 

- Primarului comunei Ilva Mică; 

- Instituției Prefectului - Judeţul Bistriţa- Năsăud; 

 

 

PROIECT DE HOTĂRARE    AVIZ DE LEGALITATE 

      INIŢIAT  DE         SECRETAR, 

              

               ______________________ 
6
                    ___________________

7
 

  

 

 

 

Nr. _________8
 

 

 

                                                 

1  -  Antet; 

2  -  Titlu; 

3  - Preambulul – care poate conţine: dispoziţii generale, dispoziţii de fond,  dispoziţii tranzitorii şi 

dispoziţii finale; 

4 –  Dispozitivul –  conţine unul sau mai multe articole şi după caz, aliniate, în funcţie de reglementare; 

5 – Formula de atestare a legalităţii ; 

6 –  Se semnează de către iniţiatorul proiectului de hotărare 

7 – Se  avizează de legalitate de către Secretarul comunei Ilva Mică; 

8  - Data şi numărul actului adoptat. 

   


