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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de Organizare si funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei

Şendriceni. judeţul Botoşani

Consiliu! Local ai comunei Şendriceni, judeţul Botoşani, întrunit in şedinţa ordinară din dala de 
29.01.2021;
Luând în considerare:

- referatul de aprobare al iniţiatorului proiectului de hotărâre nr. 7954 din 28.12.2020;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 251din 14.01.2021:
- avizul favorabil al Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Şendriceni
- HCL 6 din 19.02.2020 aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al primarului comunei Şendriceni, judelui Botoşani
în  conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 53/2003 Codul Muncii.repuhlicată cu modificările şi complectările ulrterioare:
- art 129. alin. (2), lit. „ a ’’ . alin. (3). lit. „ c ” a lin (l4) şi ale art. 405. 407 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
- Legea 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi 
din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii

Ţinând seama de prevederile:
- Legii nr 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată.
Respectând prevederile:

- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională in administraţia publică. cu 
modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr.544/2001 privim  liberul acces la informaţiile de interes public, cv 
modificările şi completările ulterioare;

A vând in vedere prevederile :
- art. 129 alin. i4 .art. 139 coroborai cn art.133 alin. I şi 134 alin. 1 lit.a din OUG 57/2019 privind 

Codul administrativ;
In temeiul art. 139. aliniat (3). lit. a) şi art. 196 aliniat ( Ij  lit. a) din Codul Administrativ, aprobat 

prin O.U.G. nr. 57/2019: cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.Se aprobă Regulamentul de Organizare si funcţionare al aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Şendriceni. judeţul Botoşani conform anexei nr. I şi anexei nr.2, parte integrantă 
din prezenta hotărâre.

Art. 2.Prevederile Regulamentului de Organizare si funcţionare al aparatului de specialitate 
a l Primarului comunei Şendriceni, judeţul Botoşani va ft adus la cunoştinţă sub semnătură 
funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Şendriceni.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei. in termenul 
prevăzut de lege. primarului comunei Şendriceni precum şi Prefectului Judeţului Botoşani şi se 
aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Prim ăriei comunei Şendriceni şi postare pe pagina 
de internet htlp:-vun-u.nrimariasendriceni.ro
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