
 

 
 R O MÂ N I A 

JUDEȚUL MARAMUREȘ 

O R A Ș U L  S E I N I 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SEINI 

Str. P-ța Unirii, nr. 16, cod 435400 

E-mail : primariaseini@yahoo.com 

Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000 

 

H O T A R A R E A  nr.48 / 2021 

 

privind aprobarea actualizarii Regulamentului de ordine interioara al aparatului de specialitate al primarului 

orasului Seini 

 

 

 Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 20.05.2021 

 

 Avand in vedere :  

- Faptul ca Regulamentul de ordine interioara al Primariei orasului Seini trebuie actualizat; 

- Expunerea de motive prezentata de primarul orasului Seini ; 

- Regulamentul de ordine interioara prezentata; 

- Proiectul de hotarare ;  

- Avizul comisiei de administratie publica, ordine publica, respectarea drepturilor cetatenilor din 

cadrul Consiliului local Seini ; 

- Avizul secretarului general al orasului; 

         În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare ; 

         In conformitate cu prevederile legii 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare, OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare, Legii 571/2004 privind protectia persoanelor din autoritatile publice, 

institutiile publice si din alte unitati care semnalizeaza incalcari ale legii, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

  In baza prevederilor art. 155, al.1, lit. d, al. 5, lit. a, art. 129, al. 1, al.2, lit. a si art. 196 al. 1, lit. a din 

OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

  

H O T A R A S T E 

 

 Art. 1 - Se aproba modificarea Regulamentului de ordine interioara al Aparatului de specialitate al 

primarului orasului Seini, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art. 2 - Regulamentul de ordine interioara al Aparatului de specialitate al primarului orasului Seini va 

fi prezentat tuturor angajatilor, care vor lua la cunostinta de continutul acestuia. 

        Art. 3 – Anexa 2 la H.C.L. nr. 8 din 28.01.2020 prin care s-a aprobat Regulamentul de ordine 

interioara se abroga. Restul dispozitiilor raman neschimbate. 

 Art. 4 –  Prezenta se comunica: 

- Institutiei prefectului Judetul Maramures; 

- Primarului orasului Seini; 

- Angajatilor din cadrul primariei; 

- Se publica pe site 

 

     Seini la 20.05.2021  

    

                                                                                                                                                                                                                    

                 Presedinte de sedinta                                                             Contrasemneaza, 

                   Andreescu Silvia                                                               Secretarul general,  

                                                                                                                Danci Gabriela 

 

 


