
R O M Â N I A 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
COMUNA POARTA ALBĂ 
    – Consiliul local – 
 
 

H O T Ă R Â R E A     N R . 87 
Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local 

comunal Poarta Albă, județul Constanța 
 
 
 
 Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 22.07.2016 ; 
 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 35 din 30.01.2002 
pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a Consiliilor locale 
aprobată prin Legea nr. 673/19.12.2002 cu modificările şi completările ulterioare, ale legii nr. 393 
din 28.09.2004, privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare precum şi 
cele ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională  în administrația publică locală, 
republicată cu modificările și completările ulterioare ;  

În baza art. 36, alin. (1) şi (2) , lit. “a” şi alin. (3) lit. “a”  din Legea nr. 215/2001 ; 
 În temeiul art. 45 , alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice locale 
republicată cu modificările ulterioare ; 
 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
 

 Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local comunal 
Poarta Albă, județul Constanța,  potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art. 2. – Componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului local comunal este cea 
prevăzută prin Hotărârea Consiliului local comunal nr. 6 din 25.06.2016 .  

Art. 3. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor 
interesate în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare. 
 Art. 4. -   Prezenta hotărâre a fost adoptată  cu un număr de 11 voturi „pentru”, 0 voturi 
„împotrivă”, 0  „abţineri”, din totalul de   11  voturi exprimate. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
          Consilier,       
                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
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