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HoTARAREA NR. _\5_, 26.07.20t8
Privind aprobarea Regulamentului de Orgarrizare si Funclionare al aparatului de specialitate

Al primarului comunei Tormac qi Regulamentului Intern al Primdriei comunei Tormac

Consiliul Local al comunei Tormac, judelul Timiq, intrunit in qedin!6 ordinard la data de
26.07.2018;

Avdnd in vedere Expunerea de motive a Primarului comunei Tormac, in calitate de iniliator al
proiectului de hotdrdre, inregistratd sub nr. 2097 I 17.07.201,8 Prin care propune Consiliului Local
Tormac aprobarea Regulamentului de Organizare si Funclionare al aparatului de specialitate al
primarului comunei Tormac qi Regulamentului Intern al Primdriei comunei Tormac;

Ydzdnd raportul de avizare al Comisie de administralie publicd locald qi juridicd;
Avdnd in vedere prevederile L. 188/1999 - 12 - privind statutul funcfionarilor publici, cu

modificdrile qi completirile ulterioare qi art. 40 din L. 5312003 - Codul Muncii - republicat, cu
modificdrile Ei completdrile ulterioare;

Inbaza prevederilor L. Nr. 712004 privind codul de conduiti a funclionarilor publici -republicat qi

L. 47712004 privind codul de conduitd a personalului contractual din autorit[1ile gi instituliile publice,
art. 36 alin. (2) lit. "d' din L. 215 1200I - privind administratie publicd locald - republicatd, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;

In temeiul art.36 alin. (1), art, 45 alin. (1) gi art. 115 alin. (1) lit. "b" din L.21512001 privind
administralia publicd 1oca16 - republicatd, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare, adopt[ prezenta

HOTATTARE:

Art.l - Se aprobS Regulamentul de Organizare si Funclionare al aparatului de specialitate
Al primarului comunei Tormac, conform anexei care face parte integrantd din prezenta hotdrdre;

Art.2 - Se aprobd Regulamentul Intern al Primdriei comunei Tormac, conform anexei 2 care
face parte integrantd din prezenta hotirdre,

Art. 3 - Cu data aprobdrii prezentelor regulamente se abrogd toate dispozigiile contrare;
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Art. 4 -Prezenta hotdrdre se comunicd :

- Instituliei prefectului - Judetul Timiq;
- Primarului comunei Tormac;
- compartimentului resrlrse umane din cadrul primariei Tormac;
- Cetdtenilor prin afisare si publicare pe pagfine de internet a primdriei Tormac;
- Functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de

specialitate al primarului comunei Tormac.
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