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HOTARAREA
NR. 12 DIN 24.45 .2021
Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al
Primarului comunei Draganesti

-

Consiliul local al comunei Draganesti, judetul Neamt, intrunit in qedin!6
ordinara in data de 20.05.2A21, in prezenla unui numdr de 11 consilieri din totalul de
11 in funclie, qedinla fiind publica;

Luand in dezbatere :
- Referatul de aprobare nr.1023 din 06.04.2021intocmit de primarul comunei
Draganesti in calitate de initiator, privind necesitatea si oportunitatea dezbaterii si aprobarii

proiectului de hotarare;
- Raporlul de specialitate inregistratla nr.1023106.04.2021, intocmit de secretarul
general privind indeplinirea conditiilor de legalitate a proiectului de hotarare sus mentionat;
- Raportul de avizare al comisiilor de specialitate nr.1,2,3 din Cadrul Consiliului local
Draganesti;

Avand in vedere:
- Structura organizatorica a institutiei aprobata prin Hotarari ale Consiliului local al
comunei Draganesti pe anul 2020- privind aprobarealmodificarea organigramei, statului de
functii si de personal;
- Legea nr. 161,2AC6 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea
demnitatilor pubiice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea
coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr.241200 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.139 alin.(l), art.196 alin.(1) lit.a) ai art.l97 din OUG nr.
57 12019 privind Codul administrativ;

HOTARASTE:
Afi.1.

Se aproba Regulamentul de organizarc si functionare al aparatului de

specialitate al primarului comunei Draganesti, conform anexei

nr.l , parte integranta din

prezenta hotarare.
Ayt.2. Prezentul Regulament de organizare si functionare va

fi

adus la cunostinta

sub semnatrtra, functionarilor publici si personalului contractual din apartul de specialitate al
primarului comunei Draganesti.
Art.3. Cu data adoptarii prezenteihotarari, orice alte dispozitii contrare isi
inc eteaza
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Art.4. Prczenta hotarare se comunica conform competentelor, prin grija secretarului
general catre: personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Draganesti,
Neamt, afisare pe site-ul comunei
Institutiei Prefectului judetului
ro
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