
ROMÂNIA 
Judeţul Satu Mare 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂMĂRZANA 
 

HOTĂRÂREA Nr. 41 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Cămărzana 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului comunei Cămărzana, în calitate de 
iniţiator al proiectului de hotărâre, prin care propune Consiliului Local al comunei Cămărzana 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Cămărzana; 

Analizând raportul de specialitate întocmit de Administratorul public din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului comunei Cămărzana;   

Având în vedere structura organizatorică a instituţiei aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Local al comunei Cămărzana nr. 37 / 2014;    

Având în vedere Rapoartele de avizare ale următoarelor comisii de specialitate din cadrul 
Consiliului Local al Comunei Cămărzana: 

 Comisia care desfășoară activități cu privire la amenajarea teritoriului, urbanism, 
activitate juridică și de disciplină;   

 Comisia care desfășoară activități cu privire la muncă, protecție socială, activități 
social-culturale, culte, învățământ sănătate și familie;  

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 40 din Legea  nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederile Legii nr. 7/2004, privind Codul de conduită a functionarilor publici, 
republicată; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 477/2004, privind Codul de conduita a personalului 
contractual din autoritatile si institutiile publice; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2) litera a), alin. (3) litera b) şi art. 115, alin. (1), 
litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;           

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;         

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de Specialitate al 

Primarului Comunei Cămărzana, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare va fi adus la cunoştinţă sub 
semnătură funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate 
al primarului comunei Cămărzana. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - judeţul Satu Mare, Primarul 
comunei Cămărzana, toți angajaților din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Cămărzana și se publică pe site-ul instituției. 

 
Cămărzana la: 07.11.2017 

 
Preşedinte de şedinţă, 

consilier, 
Dobraș Ioan 

Contrasemnează, 
Secretar cu atribuții delegate, 

Bura Maria-Iuliana 



 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea 215/2001 republicată, modificată și completată 
Nr. total consilieri în funcție: 10 
Nr. total consilieri prezenți: 8 
Nr. total consilieri absenți: 2 
Voturi pentru: 7 
Voturi împotrivă: 0 
Abțineri: 1 

 

 


