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HOTĂRÂREA NR. 28
din 13.05.2016
privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al
primarului comunei Beica de Jos, județul Mureș

Consiliul Local al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 13.05.2016;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 1348/25.04.2016 a Primarului comunei Beica de Jos,
judeţul Mureş;
- raportul de specialitate nr. 1349/25.04.2016;
- avizele comisiilor de specialitate;
- prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici,
republicată;
- prevederile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual
din autorităţile şi instituţiile publice;
- prevederile Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice,
instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii precum și a Legii nr.
161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul:
1

- prevederilor art. 36 alin. (2) litera a), art. 45 alin. (1) şi 115 alin. (1), litera b) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
h o t ă r ă ş t e:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al
primarului comunei Beica de Jos, județul Mureș, conform anexei nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Începând cu data prezentei hotărâri, prevederile H.C.L nr. 14/21.04.2010 îşi
încetează aplicabilitatea.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, primarului
comunei Beica de Jos, persoanelor interesate, se afişează şi se aduce la cunoştinţă publică
prin afişare pe site-ul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Gheorghe Alexandru-Vladimir
Contrasemnează Secretar,
Pop Silvestru-Vasile
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