
RO M A N I A
JUDETUL NEA MT 
COMUNA HORIA 

CONSILIUL LOCAL 

HOTAR AR E 
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului 

comunei Horia, judetul Neamt 

Consiliul local al comunei Horia, judetul Neamt; 
Avand in vedere: 
- expunerea de motive nr. 6148 din 20.07.2018 intocmita de primarul comunei Horia, judetul Neamt;
- prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata;
- prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si

institutiile publice; 
- Raportul Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 si nr. 3, precum si avizul de legalitate al secretarului

localitatii; 
- prevederile art. 36 alin. 2 lit. a) şi art. 3 lit. ,,c „ şi alin. 3 lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind

administratia publica locală, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
ln temeiul dispozitiilor art. 45 alin. 1 si ale art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea administratiei publice locale 

nr. 215/2001, Republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTAR A S TE: 

Art. 1 - Cu data prezentei se aproba Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Horia, judetul Neamt, conform anexei care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art. 2 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputernicesc compartimentele din cadrul 
aparatului de specialitate a primarului comunei Horia, judetul Neamt; 

Art. 3 - lmpotriva prezentei hotarari se poate face contestatie de cei interesati in conditiile Legii 
contenciosului administrativ nr. 544/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 4 - Prezenta hotarare se comunica lnstitutiei Prefectului - judetul Neamt, in vederea exercitatii 
controlului cu privire la legalitate, primarului comunei si se aduce la cunostinta publica prin afisare pe 
pagina institutiei www.horianeamt.ro. 
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