
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SEINI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. ___________/2018 

privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara al Aparatului de specialitate al primarului 

orasului Seini 

 

Consiliul local al oraşului Seini întrunit în şedinţă ordinară la data de 20.09.2018: 

 

           Având în vedere: 

- Faptul ca Regulamentul de ordine interioara a Primariei orasului Seini trebuie actualizat cu noi 

reglementari ale actelor normative in vigoare; 

- Expunerea de motive prezentata de primarul orasului Seini; 

- Regulamentul de ordine interioara, reactualizat – prezentat;   

- Proiectul de hotărâre; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Seini; 

- Avizul secretarului oraşului Seini. 

În temeiul legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii 53/2003 – Codul muncii, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare, Legii 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, Legii 7/2004 privind Codul de conduit a functionarilor publici 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 477/2004 privind Codul de conduita al 

personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Legii 571/2004 privind protectia persoanelor din autoritatile publice, institutiile publice si din alte 

unitati care semnaleaza incalcari ale legii, cu modificarile si completarile ulterioare;   

În baza art. 36 alin. 1, al.2, lit.a, al. 3, art.45, al 1, art.115, al.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se aproba Regulamentul de ordine interioara pentru Aparatul de specialitate al 

primarului orasului Seini, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Regulamentul de ordine interioara va fi prezentat tuturor angajatilor, care vor lua la 

cunostinta continutul acestuia. 

Art. 3. Prezenta se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul Maramureş;  

- Primarului orasului Seini; 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Se afisează. 

  

 

 

  

Seini la 20.09.2018  

Preşedinte de şedinţă,        Contrasemnează  

Secretar, Bud Ioan 


