
 
 

 
 HOTĂRÂREA Nr.10 
Din 29 martie 2018  

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al  
Primarului  comunei TREZNEA. 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA 
Întrunit în ședință ordinară. 

Având în vedere : 
- Expunerea de motive prezentata de d-ul Oros Cristian primarul comuneri Treznea și  Raportul de 

specialitate întocmit de d-ul Blândaș-Igreț Ioan secretarul comunei Treznea;  
            -   structura organizatorică a instituţiei aprobată prin H.C.L. Treznea  nr. 28/2016  privind 
stabilirea numărului maxim de posturi la nivelul și structura comunei Treznea; 
            - prevederile art. 4 lit.a) şi art. 295 din Legea nr. 53/2003 actualizată Codul Muncii, prevederile 
Legii nr. 188/1999 republicată, actualizată privind Statutul funcţionarilor publici, prevederile Ordinului 
ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând 
standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de 
control managerial; 
            -Legea nr.7/ 2004privind codul de conduit a funcționarilor publici , republicată; 
            -Legea nr.477/2004 privind condul de conduit a personalului contractual din autoritățile și 
inctituțiile publice ; 

- prevederile art. 4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, ale Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;  
            -   prevederilor art. 36, alin (2), lit. a), alin. (3), lit b din Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată 
privind administraţia publică locală, 
                În temeiul prevederilor   art 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată privind 
administraţia publică locală, 
                                                               HOTĂRĂȘTE: 
             Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al  
Primarului  comunei TREZNEA., conform Anexei nr. 1 parte integrantă a prezentei hotărâri. 
           Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d-ul Oros Cristian primarul comunei și d-ul 
Blândaș-Igreț Ioan secretarul comunei 
           Art.3 Prezenta se comunică la: 

 -Instituţia Prefecutului Judeţul Sălaj; 
-compartimentele din cadrul primăriei Treznea; 
- dosar de ședință; 
-dosar hotărâri; 
- se postează pe site-ul comunei  www. primariatreznea.ro. 

                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
                       LAZĂR CORINA-FLORINA      CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                           SECRETAR 
                                                                               BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN 
                              
Consilieri prezenţi : 9 
Consilieri absenti :- 
Voturi pentru ……...9 
Voturi împotrivă:-                     

 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL SĂLAJ 

CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI TREZNEA 

 

http://www.satu-mare.ro/fisiere/2011phR.O.F.PrimarieA1.pdf

