
JUDEȚUL TULCEA  
COMUNA NUFĂRU  
CONSILIUL LOCAL  

H O T Ă R Â R E A  Nr.7 
privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei NUFARU 
 

Consiliul local al comunei Nufăru judeţul Tulcea, intrunit in şedinţă ordinara la 
data de 29 ianuarie 2019, fiind prezenti un numar de 9 consilieri locali;  

Avand in vedere: 
- Expunerea de motive a Primarului Comunei Nufaru prin care propune dezbaterea şi 

aprobarea proiectului de hotărâre mai sus mentionat; 
- Vazând Raportul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Nufaru, precum şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
Local al Comunei Nufaru cu privire la proiectul de hotărâre mai sus menţionat. 

Luând în consideraţie structura organizatorică a instituţiei;  
Ţinând cont de prevederile art.36, alin.(1), din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată;  
În conformitate cu prevederile:  

- art.36, alin.(2), lit.d) cu trimitere la alin.(3), lit.b) din aceeasi lege;  

- Legii nr.188/1999, privind Statutul functionarilor pubilici, republicată cu modificările si 
completările ulterioare;  
- art.40 din Legea nr.53/2003  

- Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legii nr.7/2004 actualizată privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;  
- Legii nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din cadrul 
autorităţilor şi instituţiilor publice;  
- art.6 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;  
In temeiul prevederilor art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind 
adimistratia publică locală, republicată 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1 – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate 
al Primarului comunei Nufaru, judeţul Tulcea, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2 – Cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea nr.91/31.08.2015 a 
Consiliului Local Nufaru. 

Art.3 – Secretarul comunei Nufăru județul Tulcea va comunica prezenta hotărâre 
Institutiei Prefectului - Judetului Tulcea, precum şi se aduce la cunostinţa publica prin afisarea 
la sediul primariei, precum si publicarea pe site-ul http://www.primarianufaru.ro 

Prezenta Hotararea a fost adoptata cu votul a 9 consilieri prezenti din totalul de 11 

consilieri alesi. 

  

  PRESEDINTE DE SEDINTĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ,   
CONSILIER, Iordache marcel                                    SECRETAR, Milosovici Lucian 

 

http://www.primarianufaru.ro/
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