
ROMÂNIA             

JUDEŢUL BIHOR            

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂNTANDREI       

  

 

HOTĂRÂREA Nr.25 

Din 20 februarie 2020 

 

privind aprobarea Statutului Unității Administrativ Teritoriale Comuna Sântandrei, 

Județul Bihor 

 

 Consiliul Local al comunei Sântandrei, județul Bihor, întrunit în ședința ordinară din data 

de 20 februarie 2020, 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 și ale art. 597 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 

privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 05.07.2019; 

- art. 2, art. 3 lit. e), art. 7 din Legea nr. 52 / 2003 privind transparența decizională în 

administrația publică locală, actualizată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 24 / 2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare: 

- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Sântandrei nr. 51 / 077.01.2020, în calitate 

de inițiator al proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate nr. 54 / 0.01.2020, întocmit de secretarul general al U.A.T. 

Comuna Sântandrei; 

- avizul consultativ al Comisiei Juridice, 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și ale alin. (3) lit. a)  din O.U.G. nr. 

57 / 2019 privind Codul administrativ;  

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al 

României, cu 14 voturi “pentru”, fărăvoturi “împotrivă”, fără“abţineri”, din totalul de 14 prezenți 

la ședință, 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă Statutul Unității Administrativ Teritoriale Comuna Sântandrei, conform 

Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului – județul Bihor; 

- Primarului Comunei Sântandrei; 

- Dosar special de ședință; 

- Afișare la șediul instituției; 

- Afișare pe pagina de internet. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                      CONTRASEMNEAZĂ 

 CONSILIER                        SECRETAR GENERAL 

Dorin Dumitru MĂRCUȘ             Dorina ILEA 

 


