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 HOTĂRÂREA  nr.   89  

Din 21.12.2022

privind aprobarea Statutului Comunei Abrămu , jude ul Bihorț ț

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.3104/15.11.2022 al Primarului Comunei Abrămu ;ț
-Raportul   de   specialitate   nr.  nr.  3105/15.11.2022  al   secretarului  general  al  comunei

Abrămu ;ț
- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului local Abrămu .ț
În baza:
- prevederile art.l21 alin.(1) si alin.(2) din Constituția României, republicată,
-prevederileart.3, art.4 și art.6 paragraful I din carta Europeană,aautonomiei locale,adoptată la

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997,
-  Anexa nr.1  din  Ordinul  Ministerului  Dezvoltarii,  Lucrarilor  publice  siAdministratiei  nr.

25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unitățiiadministrativ-teritoriale, precum și
a modelului orientativ al regulamentului deorganizareși funcționare a consiliului local,
- prevederilor art. 104, art. 129, alin. (2), lit. ,,a” i alin. (3), lit. ,,a”, cele ale art. 289, alin. (16),ș
precum si cele ale art.  1, alin. (2), lit.  ,,a” din Anexa nr. 1 la O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, completata prin Ordonanta de Urgenta nr. 63/12.09.2019;

     În  temeiul art. 196, alin. (1), lit. ,,a” si cele ale art. 197, alin. (4), precum si cele ale art.
243,  alin.  (1),  lit.  ,,a”  din  Ordonanta  de Urgenta  nr.  57/03.07.2019 privind  Codul  administrativ,
completata prin Ordonanta de Urgenta nr. 63/12.09.2019,

Consiliul local al comunei Abrămu , adoptă prezentaț

HOTĂRÂRE:

           Art.  1.  Se aprobă  Statutul  Comunei  Abrămu ,  jude ul  Bihor,  conform  Anexei  care face ț ț
parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.  2.  Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului -
Judetul Bihor, primarului comunei, autorităţilor şi persoanelor interesate în vederea aducerii la 
îndeplinire şi o va face publică prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale si 
publicare pe site-ul Primariei www.comuna-abramut.ro  ,   Monitorul oficial local.

           Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i ț 13  consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Abrămu .ț
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