ROMÂNIA
JUD. HARGHITA
CONSILIUL
ONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ
ULIE

HOTĂRÂREA NR.
NR 46/2018
Cu privire la aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a
aparatului de specialitate a primarului comunei Ulieș
Ulie
Având în vedere procedura premergătoare a adoptării actului:
Hotărârea nr.: 25/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
aparatului de specilalitate al Primarului comunei Ulieș,
Ulieș, judetul Harghita; Hotărârea
Hot
nr.:
35/2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate a primarului comunei Ulieș;
Ulie
Nota de fundamentare nr.: 252/S/03.09.2018 privind aprobarea regulamentului de
organizare și funcționare a aparatului de specialitate a primarului comunei Ulieș; Proiectul
de Hotărâre nr.: 242/S/03.09.2018; Raportul compartimentului
compartimentului de specialitate nr.:
261/S/15.09.2018; Avizul de legalitate nr.: 271/S/16.09.2018; Avizul comisiei de specialitate
nr.: 279/S/21.09.2018;
Ținând cont de prevederile legale:
Art. 43 al. (1) din Legea nr.: 188/1999, privind Statutul functionarilor publici republicată, cu
modificările și completările
ările ulterioare;
Art. 1 al. (2) din Legea nr.: 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici
republicată cu modificările și completările
complet
ulterioare;
Art. 37 din Legea nr.: 53/2003 privind Codul Muncii,
Muncii, republicată cu modificările și
completările ulterioare;
Art. 8 din Legea nr.: 52/2003 privind transparența
transparen decizionalăă în administraţia publică
republicată cu modificările și completările
complet
ulterioare;
Art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția
Constitu României, republicată;
Art. 8 și art. 9 din Carta europeană
europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Art. 37 și urm. din Regulamentul UE nr.: 679/2016 privind protecţia
protecţia persoanelor fizice în ceea
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date
şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
Art. 2 din Ordinul 600/2018privind aprobarea Codului controlului intern
intern managerial al
entităţilor publice emis de Secretariatul General al Guvernului coroborat cu prevederile
Codului din 2018 al controlului intern managerial al entităţilor publice;
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În temeiul art. 36 al. (3) lit. b)., şi art. 45 al. (1) coroborat cu art. 115 al. (1) lit. b). din Legea
nr.: 215/2001 privind administraţa publică locală, repubilcată cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTĂRÂȘTE:
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de
specilalitate al Primarului comunei Ulieș,
Ulie judeţul
ţul Harghita, potrivit anexei nr.: I. din prezenta
hotărâre care face parte integrantă a acestuia.
Art. 2. Aparatul de specialitate al Primarului
Pri
comunei Ulieș îşi
şi va desfăşura activitatea
în conformitate cu prevederile Legii nr.: 215/2001 – legea administraţiei publice locale,
republicată cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor prezentului
Regulament de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei
Ulieș,
ș, judetul Harghita, aprobat prin art. 1 al prezentei hotărâri.
hot
Art. 3. Primarul comunei Ulieș,
Ulieș, în colaborare cu aparatul de specialitate al Primarului
comunei Ulieșș vor duce la îndeplinire
îndeplini prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Secretarul comunei va comunica prezenta Hotărâre Instituției
Institu
prefectului
județului
țului Harghita, a tuturor membrilor aparatului de specialitate a primarului în termenul
prevăzut de lege.

Președintele
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Cu atribuții
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