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DISPOZIŢIE
Privind aprobarea Regulamentului Intern al
Aparatului de specialitate al primarului comunei CEICA
C

Având în vedere raportul de specialitate nr.1072/12.05.2021
1 întocmit de
secretarul general cu privire la aprobarea Regulamentului Intern al Aparatului de
specialitate al primarului comunei Ceica;
În baza prevederilor:
Ordonanței
ei de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
Administrativ
Art.241-245
245 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat,
Hotărârii
rârii Consiliului Local al comunei Ceica nr.35/22.04.20
.2020 de aprobare a
Regulamentului de organizare și funcționare
ionare a aparatului de specialitate a
primarului comunei Ceica ,precum și de aprobare a structurii organizatorice
o
și a
statului de funcțiiii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ceica,
- Legii nr.571/2004 privind protecția
protec personalului din autoritățile
ățile publice, instituțiile
institu
publice șii din alte unităț
unități care semnalează încălcări ale legii;
- Legii nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă,
În conformitate cu prevederile art.154 alin.2) șii 3), art. 155 alin. 1 lit. d) şi art. 196
alin.1 lit.b), art.95 alin.1) și 2), art.96, art.98, art.105 alin.1) și art.106 alin.1) și 3) din
OUG nr.57/2019
019 privind Codul Administrativ,
-

Primarul comunei Ceica,
DISPUNE:
ART.1. – Se aprobă Regulamentul Intern al aparatului de specialitate al
primarului comunei Ceica ,conform
conform Anexei care face parte integrantă
integrant din prezenta
dispoziție.
ART.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispozi
dispoziții, se
însărcinează aparatul de specialitate al primarul comunei Ceica
ART.3.- Prezenta dispoziție
dispozi poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modific
modificările şii completările
complet
ulterioare.
ART.4. – Cu data prezentei dispozi
dispoziții, se abrogă dispoziția
ția nr.158/05.06.2019.
nr.1

ART.5.- Prezenta dispoziție se va comunica :
-

Institutiei Prefectului judetului BIHOR,
Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Ceica
Afișare

AVIZAT DE LEGALITATE
PRIMAR
ȘOVRE ANA LIVIA
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APROBAT,
PRIMAR
ȘOVRE
OVRE ANA LIVIA

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Regulamentului Intern al
Aparatului de specialitate al primarului comunei Ceica

Regulamentul intern reglementează raporturile de serviciu sau de muncă (drepturi, obligaţii,
incompatibilităţi, conflicte de interese), transparenţa şi normele de conduită în cadrul aparatului de
specialitate al primarului Comunei Ceica
Primaria comunei Ceica este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi
patrimoniu propriu, titular al codului de înregistrare fiscală şi ale conturilor deschise la unităţile
teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare.
Primaria comunei Ceica este titular al drepturilor şi obligaţiilor
iilor ce decurg din contractele privind
administrarea bunurilor ce aparţin
aparţ domeniului public şii privat în care acestea sunt parte, precum şi
raporturile cu alte persoane fizice sau juridice în condiţiile
co
legii.
Prezentul regulament intern a fost întocmit cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ şi a Legii nr. 53/2003 republicată – Codul Muncii, actualizata.
Dispoziţiile prezentului regulament se aplică tuturor angajaţilor
angajaţilor din cadrul primariei, în calitate
de salariaţi, indiferent de felul şi durata raportului de serviciu/muncă (funcţionari publici sau personal
angajat cu contract individual de muncă).
Cu aceste precizări, propun emiterea dispoziției de aprobare a Regulamentului Intern al
aparatului de specialitate al primarului comunei Ceica.

SECRETAR GENERAL,
DOREL OCTAVIAN GOLDEA

