ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 8/2019
Privind reactualizarea 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 14.01.2019,
Analizând Expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiate de primarul comunei Valea
Crișului privind reactualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de
specialitate al primarului, aprobat prin HCL nr 39/2009, cu modificările și completările
ulterioare,
având în vedere Raportul Compartimentului de specialitate, raportul Comisiei de
specialitate şi avizul secretarului comunei,
ţinând cont de prevederile:
- Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
- Legii nr. 571/ 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice și
din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii,
- Legii nr. 477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si
instituţiile publice,
- Legii nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
- Legii nr 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârii Consiliului Local al comunei Valea Crișului nr 73/2018 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la
nivelul comunei Valea Crișului, județul Covasna
- Hotărârii Consiliului Local al comunei Valea Crișului nr 74/2018 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului administrativ-gospodăresc
organizat la nivelul comunei Valea Crișului, județul Covasna
În temeiul art. 36 alin. (2) , lit. "a" coroborat cu alin. (3) litera “b”, respectiv art. 45 alin. (1)
şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
ART.1/- Se aprobă reactualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului
de specialitate al primarului comunei Valea Crişului, judeţul Covasna, aprobat prin HCL nr
39/2009, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2/- Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Valea
Crișului, funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Valea
Crișului.
Valea Crişului, la 14.01.2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
KISS KÁROLY
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