
     ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                 
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR  29/2021
Privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului

de specialitate al primarului comunei Valea Crişului, 
judeţul Covasna

Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna
Întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 25.02.2021,
Analizând Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre iniţiate de primarul comunei Valea

Crişului  privind  aprobarea  Regulamentului  de  Organizare  şi  Funcţionare  al  aparatului  de
specialitate al primarului comunei Valea Crişului,  judeţul Covasna, având în vedere dispoziţiile
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

având  în  vedere  Raportul  Compartimentului  de  specialitate,  raportul  Comisiei  de
specialitate şi avizul secretarului general al comunei,

ţinând cont de prevederile:
- art.  129  alin.  (1)  şi  alin.  (2)  din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu

modificările şi completările ulterioare,
- art.  40  alin.  (1)  din  Legea  nr.  53/2003,  Codul  Muncii,  republicat,  cu  modificările  şi

completările ulterioare,
În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. ”a”, alin. (3) lit. ”c”, art. 139 alin. (1) şi ale art. 196

alin. (1) lit. ”a” din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; cu modificările
şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul de specialitate
al Primarului Comunei Valea Crişului, judeţul Covasna, conform Anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.2  Începând cu data aprobării  prezentei,  se abrogă  prevederile  Hotărârii  Consiliului
Local al comunei Valea Crişului nr 39/2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crişului,  judeţul Covasna,
reactualizat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crişului nr 8/2019.

Art.3  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  Primarul Comunei
Valea Crişului, prin compartimentele de specialitate.

Valea Crişului, la 25.02.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                                 Secretar general al comunei 
      VARGA OTTILIA-ÉVA          PANAITE ANA-DIANA
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