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CONSILIUL LOCAL AL CO

HOTARARE
privind aprobare a Regulamentului de Organizare si
si a Regul entul <le Organizare Functionare al
comunei Obreja.

Consiliul local al comunei Obreia, intrunit in sedintd
Ydzitnd expunerea de motive la proiectul de hotdrAre
Organizare si Functionare al Consiliului Local Obrei
Functionare al aparatului de specialitate al primarului
Ludnd in considerare avizele comisiilor de specialitate
Obreia.

Avand in vedere prevederile O.G. nr.35/2002 pentru
organtzarc si functi,onare a consiliilor locale, cat si prev
statutul functionarilor publici si ale Legii nr.5312003 p
modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.36 alin.2lit. a, alin. 3 lit. a si b si art.
privind administratia publica locala cu modificarile si

HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba Regulamentul de Organizare Fu

prevazut in Anexa rn. 1 la prezentaHotarare.
Art.2 Se aproba Regulamentul de Organizare Funct

primarului comunei Obreja prevazut in Anexa m.2Ia
Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari

comunei Obreja, cal si primarul si viceprimarul comune
Art. 4 Prezenta hotdrdre se comunici conform p

gi art. 115, lit.b, din Legea 2151200I privind Admini
completdrile ulterioare, modificatd de Legea 28612006

Institutia Prefectului Caras-Severi
D-nilor primar si viceprimar ai
Cetatenilor comunei Obreja prin
Se va publica pe site-ul primariei
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VERI]\
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tionare al CorLsiliului Local Obreia
lui de specialitate al primarului

inard de lucru in data de 28.07.2016
ivind aprobare a Regulamentului de
si a Itegulamentului de Organizare

Ie Consiliului Local al comunei

Regulamentului cadru de
ile Legii nr. 188/1999 privind

vind Codul muncii, republicata cu

5 alin. I din Legea nr.21512001
mpletarile ulterioare.

onare al Consiliului Local Obreia

onare al aparatului de specialitate al
ta lFlotarare .

se insarcineaza Consiliul Local al
Obreja.
rederilor art. 48 alin2 . art. 49 alin 1

ia Publicd LocalS cu modificdrile si

i Obreja,
la srediul Primariei Obreia.
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