
       ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

PRIMĂRIA – COMUNA TEACA 

 

DISPOZIŢIE 

privind aprobarea Regulamentului  intern pentru aparatul de specialitate al  

primarului Comunei Teaca 

 

 

Primarul comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud 

Având în vedere: 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 3988 din 25.04.2019 

 In conformitate cu prevederile: 

-Legii nr. 53/2003 privind Codului Muncii republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, art.241-246 

-Legii  nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

-Legii nr. 188/1999 privind  Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

- Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare 

-  H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru  privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual 

din sectorul bugetar plătit din fonduri publice  

-  Legii nr. 477/2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile public 

- Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice 

şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii 

- H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei 

în activitatea de relaţii cu publicul 

- Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice. 

 

  În temeiul prevederilor art. 68 alin.(1) și art 115 alin.(1) lit a) din Legea nr. 215/2001privind   

administraţia  publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

DISPUNE: 

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul  intern pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei 

Teaca, conform  anexei care face  parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 Art.2. Incepând cu data intrării în vigoare a regulamentului intern, se abrogă orice dispoziții 

contrare. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Compartimentul de resurse 

umane  și aparatul de specialitate al primarului comunei Teaca. 

          Art.4. Prezenta dispoziție  se  aduce la cunoștință publică. 

          Art.5.  Prezenta dispoziție  se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud 

- Compartimentul de resurse umane 

 

 

  

Nr.175 din 25.04.2019 

 

. 

PRIMAR 

Ec. Damian-Iustian MUNTEAN 

…………………………… 

Avizat pentru legalitate: 

SECRETARUL COMUNEI TEACA 

Cioșan Ana 

………………………. 


