ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
COMUNA §IEUT
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
a Aparatului de specialitatea a Primarului comunei ~ieut
Consiliul local al comunei $ieu\ s-a intrunit in ~edinta ordinara;
Avand in vedere:
- Proiectul de hotarare 1170 din 04.04.2022, privind aprobarea Regulamentului de
organizare ~i func\ionare a Aparatului de specialitate al Primarului comunei $ieu\;
- Referatul de aprobare Primarului comunei Sieu\, in calitate de ini\iator al proiectului de
hotarare,
- Raportul de specialitate, prezentat de Secretarului general comunei $ieut ;
- Organigramei ~i a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei $ieu\
aprobata prin Hotararea Consiliului local al comunei $ieu\ nr.66 din 17.10.2019, cu modificarile ~i
completarile ulterioare
- Rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate a Consiliului local al comunei $ieut.
In conformitate cu :
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) ~i alin. (3) lit. c), din Ordonan\a de urgen\a a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
- prevederile art. 40 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;
- prevederile art. 80 la 83 din Legea nr. 24/2000, republicata, privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile ulterioare;
1n temeiul art.139, alin. (3), lit.i), art.196 alin.(1), lit. a), din Ordonan\a de Urgen\a a
Guvenului Romaniei nr.57/2019 din 03.07.2019, privind Codul administrativ,
HOTARA§TE:
Art.1. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Aparatului de specialitate
al primarului comunei ~ieut, in forma prevazuta in Anexa, la prezenta hotarare, care face parte
integranta din aceasta.
Art.2. Primarul, viceprimarul ~i secretarul general al comunei, precum ~i functionari publici si
personalul contractual din cadrul Primariei comunei $ieu\ , vor duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari ~i vor lua la conostin\a de prevederile regulamentului, sub semnatura acestora.
Art.3. Prezenta Hotarare se aduce la cunostin\a publica prin publicare in pagina de web a
comunei Sieut
'

'

Art.4. Pe data adoptarii prezentei hotarari i~i inceteaza aplicabilitatea, orice alte dispozi\ii
contrare.
Art.5. Prezenta hotarare poate fi atacata in instan\a de contencios administrativ, in condi\iile
Legii nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare.

Art.6. Hotararea se comunica cu:
- lnstitutia Prefectului-judetul Bistrita-Nasaud;
- Primarul comunei Sieut;
- Viceprimarul comunai $ieut
- Secretarul general al comunei $ieut
- Functionari publici ~i personalul contractual din cadrul aparatului de specilaitate al
primarului comunei $ieut
I

I

PRESEDINTE DE SEDINTA
~~:,..... Dumbravan loan
CONTRASEMNEAZA,
Secretar general aJ comunei ~ieut
Got.ea oJrnifru

~ieut la 28 Aprilie 2022
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NOTA:

- Consilieri Tn functie 11,prezenti 7n sala de sedinta ?., lipsa ~;

- Prezenta hotarare a fast aprobata de catre Consiliul Local al comunei 9ieut, cu majoritate absoluta, cu
respectarea art.139, alin.(3), lit.a), alin.(5) lit. a), din Ordonanta de Urgenta a Guvenului Romaniei nr. 57/2019,
privind Codul administrativ, respectiv: cu un numar de Zvoturi ,,Penfrri', Qvoturi Jmpofriva" si Q,.Abfineri,.

