
 
R O M Â N I A 

   JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU 
________ CONSILIUL LOCAL BOZIORU________        

                                                                     
 
 

 HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative  

gestionate de către secretarul general al unităţii administrativ teritoriale, 
privind relaţia între autorităţile publice comunale, între acestea 

 și prefect, precum și între autorităţile publice comunale  
și autorităţile publice judeţene 

 
 

        Consiliul local al comunei BOZIORU, județul Buzău, întrunit 
în şedinţă <<extraordinară>>, în data de 09.07.2021 

        Având în vedere: 
§ Referatul de aprobare al primarului comunei Bozioru 

înregistrat la nr.1.539/10.06.2021 ; 
§ Raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 

1.540/10.06.2021; 
§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate înregistrate 

la nr. 1.743/1.744/1.745/02.07.2021; 
§ Prevederile art. 242 alin. (1), coroborat cu art. 243 alin. (1) lit. 

„c” și ale art. 197, art. 198 și art. 199, precum și art. 255 și art. 257 din 
Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
         În temeiul art. 129 alin (1), alin (2) lit. ”a”, art. 139 alin. (3) lit. ”i” și 
art. 196 alin. (1) lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: 

 
H O T Ă R Ă Ș T E :  

 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind procedurile 

administrative gestionate de către secretarul general al unităţii 
administrativ-teritoriale, privind relaţia între autorităţile publice 
comunale, între acestea și prefect, precum și între autorităţile 
publice comunale și autorităţile publice judeţene, conform anexei la 
prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.  

Art. 2. Primarul comunei Bozioru şi Secretarul General al comunei 
Bozioru vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general 

al comunei, instituţiilor și persoanelor interesate şi se aduce la 
cunoștință publică prin afișarea la sediul Primăriei, în spațiul accesibil 
publicului, precum și pe pagina de internet a Comunei Bozioru  
https://www.comunabozioru.ro/. 

 
        

Nr.22/09.07.2021 
Bozioru 

 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 DINCĂ LUISA CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                        SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 
          ……………………                                        OPREA MIRELA 

 
 ......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această   hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău, în 
şedinţa <<extraordinară>> din data de 09.07.2021 cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1 ) din 
O.U.G.     nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de, _______.voturi „pentru”, 
________  voturi „împotrivă'”, _________  şi voturi „abţineri”, din________ consilieri prezenţi , din 
numărul total de 9 consilieri locali în funcţie. 

 


