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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 44/2016 
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  

a aparatului de specialitate al primarului comunei Vetiş 
 

Consiliul local al comunei Vetiş, judeţul Satu Mare; 

Având în vedere proiectul de hotărâre şi expunerea de motive a primarului comunei Vetiş, 

în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr.219/14.09.2016 prin care 

propune consiliului local al comunei Vetiş aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Vetiş; 

Analizând raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei înregistrat sub 

nr.218/14.09.2016    

Respectând structura organizatorică a instituţiei Primăria comunei Vetiş;    

Văzând Raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei 
Vetiş , 

Tinând cont de prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art. 40 din Legea  nr. 

53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii 

nr. 7/2004, privind Codul de conduită a functionarilor publici, republicată şi Legea nr. 477/2004, 

privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile și institutiile publice ; 

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2) litera a), ale alin. (3) litera b) şi ale art. 115, 

alin. (1), litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate 
al primarului comunei Vetiş, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2 Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare va fi adus la cunoştinţă sub 
semnătură funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Vetiş. 

Art. 3 Cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Vetiş nr.13/2010privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Vetiş. 

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică : 

 Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare ; 
 Primarului comunei Vetiş; 

Vetiș,  la  21.09.2016 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
 BILAN SIMONA   Contrasemnez,  
                                                                               S E C R E T A R 
       Jr. ANCA-MARIA POP 
 

Total consilieri  15 , Prezenti 13, Pentru  13voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi 


