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                R O M Â N I A 

     

CONSILIUL LOCAL ROSEŢI 
     JUDEŢUL CĂLĂRAŞI                                                                   COMUNA ROSEŢI 

Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi                                                     cod fiscal: 4294146 
Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                          E-mail : primariaroseti@yahoo.com 

 
 

  HOTARARE  
privind  aprobarea  Regulamentului  de Organizare si Functionare al  

Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Roseti. 
 
 

Consiliul local al comunei Roseti,intrunit in sedinta  ordinara din data de  31 Ianuarie  
2012, 
 -Analizand continutul Regulamentului de organizare si Functionare al 
Aparatului de specialitate al Primarului comunei Roseti; 
 Avand in vedere: 
-Raportul nr. 504/24.01.2012,intocmit de secretarul comunei Roseti cu privire la 
necesitatea aprobarii modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare  al 
Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Roseti; 
-Prevederile Legii.nr. 53/2003 privind Codul Muncii,republicat ; 
-Prevederile Legii nr.188/1999, privind Statutul Functionarilor publici,republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 
-Prevederile Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici,cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 
-Prevederile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual 
din cadrul autoritatilor si institutiilor  publice ;  
-Prevederile Legii 52/2003,privind transparenta decizionala in administratia publica 
locala,cu modificarile ulterioare ; 
-Avizul favorabil nr. 563/27.01.2012 al comisiei juridice din cadrul consiliului ; 
          In temeiul art.36 alin.(2) lit.a) si art.45 alin(1), din Legea nr. 215/2001,privind 
administratia publica locala,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare ; 
 

HOTARASTE : 
 

  Art.1. a)Se aproba  Regulamentul  de Organizare si Functionare al  
Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Roseti,conform Anexei ,ce face 
parte integranta din prezenta hotarare. 
                        b)Cu data aprobarii prezentei hotarari,inceteaza aplicabilitatea 
prevederilor H.C.L.nr.25/18.05.2009,privind aprobarea Regulamentului de organizare 
si a regulamentului de ordine interioara a aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Roseti. 
           Art.2. Prezentul Regulament astfel aprobat, va fi adus la cunostinta 
functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate  
al primarului comunei Roseti,iar pe baza  acestuia se vor elabora sau actualiza dupa 
caz,fisele posturilor pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Roseti. 
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    Art.3 Secretarul comunei Roseti va comunica si inainta prezenta hotarare 
persoanelor si autoritatilor interesate conform legii, va afisa la avizierul Primariei si se 
va posta pe site-ul institutiei,de catre persoana desemnata in acest sens de catre 
Primarul comunei Roseti. 
 
 
 
 
 
 
Presedinte de sedinta,                                                          Contrasemneaza, 
 Sisman Petre                                                                    Secretar-Tanase Lavinia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. consilieri :15 
Prezenti :15 

 Adoptata cu  15  voturi « pentru » 
Voturi « contra »______ 

Abtineri____________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 6                            
Adoptata la Roseti 
Astazi,31.01.2012  


