ROMÂNIA
JUDE UL CARA – SEVERIN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI M URENI
Tel. 0255/526001 ; Fax.0255/526001 ; E-mail: primaria_maureni@yahoo.com; Web: primariamaureni.eu

HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului de Organizare i Func ionare
al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei M ureni
Consiliul Local M ureni, întrunit în edin ordinar de lucru;
V zând expunerea de motive la proiectul de hot râre;
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate i raportul compartimentului de
resort din cadrul aparatului de specialitate;
Având în vedere prevederile Hot rârii Consiliului Local Maureni privind aprobarea
organigramei i a statelor de func ii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei
Maureni i ale serviciilor din subordinea consiliului local,
V zând i prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea
transparen ei în exercitarea demnit ilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea i
sanc ionarea corup iei, cu modific rile i complet rile ulterioare;
inând cont i de Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modific rile ulterioare;
V zând i Legea nr. 188/1999 privind statutul func ionarilor publici, republicat
i
modificat ;
În temeiul art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (1) i art. 49 , coroborate cu art. 117 alin. (1) lit. b
din Legea nr. 215 / 2001, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare privind
administra ia public local ,
H O T A R A S T E:
Art.1. – Se aprob Regulamentul de organizare i func ionare al aparatului de specialitate
al Primarului Comunei M ureni prev zut în anexa care face parte integrant din prezenta
hot râre
Art.2. (1) – În termen de 30 zile de la aprobarea prevederilor Regulamentului, acesta va fi
comunicat sub luare de semn tur fiec rui func ionar din aparatul de specialitate al Primarului
Comunei M ureni prin grija secretarului comunei.
Art.3. – Nerespectarea prevederilor din prezentul Regulament de c tre func ionarii din
aparatul de specialitate al primarului atrage r spunderea disciplinar , patrimonial sau penal ,
dup caz.
Art.4. – La data intr rii în vigoare a prezentei hot râri se abrog Hot rârea Consiliului
Local M ureni nr. 62/2008 .
Art.5. – Pentru func iile la care au survenit modific ri se vor reface fi ele posturilor
personalului contractual, cât i func ionarilor publici, prin grija conduc torilor compartimentelor în
cauz .

Art.6. – Prezenta hot râre intr în vigoare i se comunic potrivit art.48 alin.2, art. 49 alin.
1 i art. 117 alin. 4 i 5 din Legea nr.215/2001 privind administra ia public local , cu modific rile
i complet rile ulterioare,la:
- Institu ia Prefectului jude ului Cara -Severin;
- Primarului comunei;
- tuturor func ionarilor i personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate;
- serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Local M ureni;

Pre edinte de edin ,
B bu Ludovica

Contrasemneaz ,
Secretarul comunei ,
Gheorghe ILIE
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Prezenta hot râre a fost adoptat cu _10_ voturi pentru i _0_ voturi împotriva

