
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  NEAMŢ 

COMUNA  TĂMĂŞENI 

 Fax 0233/749.333, Tel. 0233/749.494 

   E-mail: primariatamaseni@yahoo.com 

 

 

PROIECT DE  H O T Ă R Â R E 

Privind revocarea Hotărârii de Consiliul Local  nr.74 din 15.12.2020 privind acordarea 

unor facilitati 

 

          Având în vedere: 

-prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

-adresa înaintată de Institutia Prefectului-Judetul Neamt nr.19568/15.01.2021 înregistrată la 

Primaria comunei Tămășeni sub nr.460/20.01.2021 

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

normative 

Văzând: 

 -referatul de aprobare a Primarului com.Tămășeni nr.1546/19.02.2021,raportul  

compartimentului de resort nr.1547/19.02.2021 

           În temeiul dispoziţiilor  art.129 alin.3 lit.a,teza finala și art.196 alin.1 lit.a  din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

Adoptă prezenta, 

 

HOTĂRÂRE : 

 

 

        Art.1.Se  aprobă revocarea Hotărârii de Consiliul Local  nr.74 din 15.12.2020 privind 

acordarea unor facilitati. 

         Art.2.(1)Prezenta hotărâre se comunică Instituției  Prefectului judeţului Neamţ în 

vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin 

grija secretarului general al com.Tămășeni. 

          (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor 

administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primariei com.Tămășeni 

www.comunatamaseni.ro 

 

 

 

Primar,  

                  Ștefan Lucaci 

 

                     Avizat pentru legalitate, 

         Secretar general, 

            Alina Cristina Căliman 
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Nr. 1546/19.02.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

Privind revocarea Hotărârii de Consiliul Local  nr.74din 15.12.2020 privind acordarea 

unor facilitati 

 

 

 

 Luând act de adresa Institutiei Prefectului judetul Neamt cu nr.19568/15.01.2021 

înregistrată la Primaria comunei Tămășeni cu nr.460/20.01.2021 având ca obiect procedura 

prealabila la Hotărârea Consiliului Local  nr.74 din 15.12.2020 privind acordarea unor 

facilitati prin care s-a constatat ca se impune revocarea actului adminstrativ supus controlului 

de legalitate motivat de faptul că , nu respecta normele de tehnica legislativa, continutul 

nefiind clar si fara echivoc, nu ofera nici un fel de informatii referitoare la aplicabilitate, 

termenii aplicarii, temeiurile legale. 

 Supunem spre dezbatere si aprobare proiectul de hotărâre privind revocarea HCL 

nr.74/15.12.2020.. 

 

 

 

INITIATOR, 

PRIMAR 

LUCACI ȘTEFAN 
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                     Nr 1547/19.02.2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 La proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii de Consiliul Local  nr.74 din 

15.12.2020 privind acordarea unor facilitati 

 

 

 

 

Urmare adresei Institutiei Prefectului judetul Neamt cu nr.19568/15.01.2021 

înregistrată la Primaria comunei Tămășeni cu nr.460/20.01.2021 având ca obiect procedura 

prealabila la Hotărârea Consiliului Local  nr.74 din 15.12.2020 privind acordarea unor 

facilitati prin care s-a constatat ca se impune revocarea actului adminstrativ supus controlului 

de legalitate motivat de faptul că , nu respecta normele de tehnica legislativa, continutul 

nefiind clar si fara echivoc, nu ofera nici un fel de informatii referitoare la aplicabilitate, 

termenii aplicariii, temeiurile legale, etc. Fiind incalcata Legea nr. 24/2000 privind normele 

de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative. 

Termenul pentru initierea unui proiect de hotarare pentru revocarea hotararii supusa 

controlului de legalitate este prima sedinta de consiliu local, organizata dupa primirea adresei 

Institutiei Prefectului mai sus mentionata 

Având in vedere prevederile legale mentionate anterior,avizam favorabil proiectul de 

hotarare privind necesitatea revocarii HCL nr.74/15.12.2020 și il propunem spre aprobare 

Consiliului Local Tamaseni. 

 

Secretar, 

Căliman Alina Cristina 

 

 


