ROMÂNIA
JUDEłUL MUREŞ
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 65
din 29 septembrie 2010
Privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcŃionare a consiliului local al
oraşului Miercurea Nirajului
Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând referatul viceprimarului oraşului
Miercurea Nirajului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administraŃie publică locală,
juridică, programe economico – sociale – industriale, buget - finanŃe, administrarea domeniului public şi
privat al oraşului, investiŃii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism;
În conformitate cu prevederile OrdonanŃei Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcŃionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările
ulterioare, Legii nr. 52/2003, privind transparenŃa decizională în administraŃia publică, Legii nr.
393/2004, privind Statutul aleşilor locali, Legii 215/2001, privind administraŃia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare, republicată;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Consiliului Local al
oraşului Miercurea Nirajului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului
nr. 9 din 30 iunie 2008, în sensul următor:
„Art. 13 - (3) Consilierii vor participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvânt. Preşedintele
de sedintă limitează durata luărilor de cuvânt pentru fiecare vorbitor la 3 minute pentru fiecare punct
înscris pe ordinea de zi. Consilierul este obligat ca in cuvântul său să se refere exclusiv la problema
care formează obiectul dezbaterii. Presedintele de sedinŃă va urmări ca prezenŃa la dezbateri să se facă
din partea tuturor grupurilor de consilieri. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp
fiecărui grup de consilieri, in funcŃie de mărimea acestuia.
(4) Persoana care prezidează şedinŃa publică oferă invitaŃilor şi persoanelor care participă din
proprie iniŃiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi în limita
a 3 minute pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.
Art. 14. - (1) Preşedintele de sedinŃă va permite oricând unui consilier sa răspundă intr-o
problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor în limita unui minut.”
Art. 2. Primarul, viceprimarul, secretarul oraşului şi consilierii locali vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului proiect de hotărâri.
Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica: InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, Primarului
oraşului Miercurea Nirajului, celor interesaŃi şi la cunoştinŃă publică.
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