ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL COMUNEI SINCAI

HOTĂRÂREA NR56
din 16 noiembrie 2017
privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al primăriei comunei Sincai
Consiliul local al comunei Sincai , judeţul Mureş,
Întrunit in sedinta ordinara din data de 16.noiembrie 2017 , urmare a dispoziţiei de convocare nr. 187 din 8
noiembrie 2017 , conform prevederilor art. 39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001
(**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art. 80 din Legea nr. 24/2000 privind
Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002
(*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale,
Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând administraţia
publică locală, comuna Sincai , trebuie să răspundă unor noi cerinţe ridicate de necesitatea îndeplinirii în
continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu
public calitativ şi competent orientat către cetăţean şi nevoile acestuia;
Văzând Nota de fundamentare nr 2304 din 6.11 2017 , prezentată de d-l Primar Huza Grigore cu privire la,
aprobarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al primarului comunei Sincai ;
Având în vedere structura organizatorică a instituţiei ;
Având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Sincai :
-Comisia juridică si de disciplina, protectie mediu si turism,
În baza prevederilor:
Legii nr. 188 din 8 decembrie 1999 (**republicată**)(*actualizată*) privind Statutul funcţionarilor publici*);
Legii nr.215/2001 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale,
Legii nr.7/2004 din 18 februarie 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici*);
Legii nr.477/2004 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice;
Legii nr.53/2003 din 24 ianuarie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) Codul muncii*);
Legii nr.571/2004 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile
publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;
Legii nr. 319/2006 din 14 iulie 2006 (*actualizată*) a securităţii şi sănătăţii în munca;
H.G. nr. 1425/2006 din 11 octombrie 2006 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
Legii nr. 144/2007 din 21 mai 2007 (**republicată**)(*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale de Integritate**)
În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei
publice locale, Consiliul local al comunei Sincai , judetul Mureş adoptă următoarea,
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de ordine interioară al primariei comunei Sincai , jud.Mureş, conform anexei care
face parte integrantă a prezenta hotarare .
Art.2. Începând cu data adoptarii prezentei hotarari, isi încetează aplicabilitatea orice dispozitie contrară.
Art.3. Primarul comunei Sincai , judetul Mureş, impreuna cu domnul secretar, se imputernicesc cu indeplinirea
prevederilor prezentei hotarari.
Art. 4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre :
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş;
 Compartimentelor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sincai ;
 Primarului Comunei Sincai pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe
pagina de internet.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Moldovan Oliviu
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