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ROMANIA
JUDETUL lA9l

CONSILIUL LOCAL
MIROSLAVA

HOTARAREA NR.146
privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioari a aparatului de specialitate al primarului Comunei
Miroslava, jude(ul lagi

Consiliul Local al Comunei Miroslava, intrunit in gedinta ordinar[.
AvAnd in vedere :
-propunerea initiatorului proiectului de hotdrdre, Primarul comunei Miroslava 9i expunerea de
motive a iniliatorul ui, inre gistratd sub nr.1 9248 122. 06.20 I 8 ;
-prevederile H.C.L.nr.38127.04.2017 privind aprobarea Organigramei gi a Statului de funclii ale
comunei Miroslava;
-prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcfionarilor publici, republicate, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;
-prevederile art.40 din Legea nr.5312003-Codul Muncii, republicatd, cu modific[rile qi
completdrile ulterioare;
-prevederile Legii nr.712004, privind Codul de conduitd a functionarilor publici, republicatd ;
-prevederile Legii nr.47712004, privind Codul de conduita a personalului contractual din
autoritatile si institutiile publice ;
-prevederile H.G. nr.172312004 privind aprobarea Programului de mlsuri pentru combaterea
birocra{iei in activitatea de relalii cu publicul, cu modificdrile gi complet[rile ulterioare;
-prevedrile H.G. nr.148712005 pentru modificarea anexei nr.l la HotdrArea Guvernului
nr.172312004 privind aprobarea Programului de misuri pentru combaterea birocraliei in activitatea de
relalii cu publicul;
-prevederile art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.a), lit.b) din Legea nr.2l5l200l privind administralia
publicd locald, republicat[, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
-prevederile Legii nr.2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor
normative, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- prevederile Legii nr.5212003 privind transparen{a decizional6 in administrafia publici local[;
-prevederile Legii nr.55412001 privind contenciosul administrativ, cu modificdrile Si
completlrile ulterioare ;
-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate,
in temeiul art.45 alin.(1) qi art.l15 alin.(1) lit.b) din Legea nr.21512001 privind administralia
publicd local6, republicat6, cu modificdrile gi complet[rile ulterioare,

HoTARA$rE

Art.l.La data adoptirii prezentei hot[r6ri, se aprob[ Regulamentul de Ordine Interioard a
aparatului de specialitate al primarului Comunei Miroslava, judeful Iagi, conform Anexei nr.1 ce face
parte integrantd din prezenta hotdrAre.
Art.2.Incepdnd cu data de 28 iunie 2018, igi inceteazd efectele orice acte administrative care
contravin prevederilor prezentei hotdrAri.
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Art.3.Orice persoan[ care se considerd v[tdmatd intr-un drept al sdu ori intr-un interes legitim,
prin actul administiativ adoptat, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente,
pentru anularea actului, recunoagterea dreptului pretins sau a interesului legitim gi repararea pagubei ce
i-a fost cauzatd.
Art.4.prezenta hotardre va fi comunicatd, prin grija secretarului comunei Miroslava, in termenul
prev6zut de lege, c6tre domnul primar, Compartimentului Integrare Europeani-d-lui Kazemi Samad,
'Compartiment;lui
Resurse Umane, Compartimentului Audit din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei, persoanelor interesate gi Instituliei Prefectului Judefului Iaqi pentru exercitarea
controlului de legalitate, iar un exemplar se va afiga pe site-ul instituliei www.primariamiroslava.ro
pentru aducere la cunogtinfd public[.
Miroslava, astdzi,28 iunie 2018

PRE$EDINTE DE $EDINTA
CONSILIER LOCAL
ORGHE
COJOCA

Contrasemneazd pentru

Primaria Comunei Miroslava, Judetul lasi
Sistem de Management certificat
conform ISO 9001:2008

le

galitate

Loc. Miroslava, Comuna Miroslava, Jud. lagi, CP: 707305;

rel:0232 295 680; tax: 0232 236 860; 0332 424 444:' Cod
fiscal:4540461 ; e-mail

