JUDETUL TIMI$
COMUNA $AG
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA
Nr.22 din 28.03.2018
privind aprobarea Regulamentului de organizare qi funcfionare
al aparatului de specialitate al Primarului comunei $ag
Consiliul Local al comunei $ag, intrunit in gedin(a ordinarl din data de 28.03.2018
Avdnd in vedere Expunerea de motive a Primarului comunei $ag, in calitate de iniliator al proiectului

de

hotArare, inregistratd sub nr.2064 112.03.2018 prin care propune Consiliului Local al comunei $ag aprobarea
Regulamentului de organizare gi funclionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei $ag,;
Av6nd in vedere structura organizatoricA a institugiei aprobatd prin HotirArea Consiliului Local al comunei

$ag nr. 54 / 12.07.20171,
Avdnd in vedere Rapoartele d,e avizare ale urmatoarelor comisii de specialitate din cadrul Consiliului
Local al comunei $ag :
Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funclionarilor publici, republicatd, cu
modrficdrile pi completdrile ulterioare;
Avdnd in vedere prevederile art. 40 din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, republicatd, cu modificdriJe gi
comoletdrile ulterioare:
in baza prevederile Legii nr. 7/2004, privind Codul de conduite a functionarilor publici, republicatd;
Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 47712004, privind Codul de conduita a personalului contractual din
autoritatile si institutiile oublice :
in conformitate cu prevederile art. 36 alin.(l) 9i alin.(2) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului gi urbanismului, cu modificdrile qi completdrile ulterioare $i potrivit prevederilor art. 45, alin. (l) din

Legea

nr. 50/1991 privind attorizarea executdrii lucrdrilor de construcfii, republicatd, cu modificdrile

gi

completdrile ulterioare;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr.2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea
actelor normative, republicat6, cu modificdrile 9i completirile ulterioare;
Av6nd in vedere prevederile art. 36, alin. (2) litera a), ale alin. (3) litera b) 9i ale art. I 15, alin. (l), litera b)
din Legea nr.215l200l privind administralia publicd locali, republicatS, cu modificdrile qi completdrile

ulterioare;
In temeiul art.45, alin. (l) din Legea nr.215/2001 privind administrafia publicd locald, republicatd, cu
mod ific6rile gi completdrile ulterioare;

HOTARA$TE:
Art. 1. Se aprobd Regulamentul de organizare gi funcJionare al aparatului de specialitate al primarului
comunei $ag, conform anexei nr. l, care face parte integrantd din prezenta hotArare.
Art. 2. Prezentul Regulament de organizare 9i funclionare va fi adus la cunostinfA sub semneturd
funclionarilor publici gi personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei $ag.
Art.3. Prezenta hotdrdre se comunicd:
- lnstitutiei Prefectului j ude;u lui Timiq ;
- Primarului comunei $ag;
- Compaftimentelor funclionale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei $ag;
- Mass-media
PRE$EDINTE DE SEDINTA

LUCA

Contrasemneazi,
SECRETAR.
NIERGESIPETRU

