
 

 

  R O M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA SALCIOARA  

P R I M A R  

   Nr.  39   /12.08.2022 

 

                                 P R O  I E C T      D E     H O T A R A R E  
Privind  aprobarea Regulamentului de organizare si functionare  al aparatului de 

specialitate  al primarului comunei  Salcioara , judetul Dambovita 

 

     Primarul comunei Salcioara , judetul Dambovita,  

     Avand in vedere : 

  -  Prevederile art.5lit.”g” si “q”, art.129 alin.3) lit.”c”. art.139 alin.1), art.154 alin.2) si alin.3), 

art.197alin.1), alin.2) sialin.4), art.200 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - Prevederile  Legii nr.53/2003 (* republicata*) Codul Muncii*); 

      In temeiul art.136 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

                                 PROPUN CONSILIULUI LOCAL URMATOARELE  

 

        Art.1.– Se aproba Regulamentul de organizare si functionare  al aparatului  de 

specialitate al  primarului comunei Salcioara , judetul Dambovita, conform anexei care 

face parte integranta la prezenta hotarare. 

           Art.2. -  La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Consiliul 

local al comunei Salcioara , județul Dâmbovița, Nr.17/2018 privind reactualizarea  

Regulamentului de organizare si functionare  al Aparatului de specialitate  al Primarului 

comunei  Salcioara , judetul Dambovita. 

          Art.3 - Hotărârea se comunica prin grija  Secretarului  general al comunei Salcioara 

Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, 

Primarului comunei Salcioara  și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul 

primăriei/consiliului local al comunei Salcioara , precum și pe site-ul primăriei Salcioara . 

 

 

SALCIOARA                                                                 I N I T I A TO R, 

                                                                                 P R I M A R  

                                                                 
 

 

                                                          CONTRASEMNEAZA DE LEGALITATE  

                                                               SECRETAR GENERAL COMUNA  

 

 



 

 

 

 

  R O M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA                                                                     

COMUNA SALCIOARA                                                                        

 SECRETAR                    

 Nr. 7119 / 16.08.2022 

 

                                           RAPORT   DE  SPECIALITATE  
Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare  al Aparatului de 

specialitate  al Primarului comunei  Salcioara , judetul Dambovita 

 

 

         Secretarul general al comunei Salcioara , judetul Dambovita,  

         Avand in vedere : 

 

   - Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Salcioara , judetul Dambovita, inregistrat sub 

nr. 39 /12.08.2022 

  - Referatul de aprobare nr. 7118 / 16.08.2022 intocmit de primarul comunei Salcioara , judetul 

Dambovita; 

  -  Prevederile art.5lit.”g” si “q”, art.129 alin.3) lit.”c”. art.139 alin.1), art.154 alin.2) si alin.3), 

art.197alin.1), alin.2) sialin.4), art.200 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - Prevederile  Legii nr.53/2003 (* republicata*) Codul Muncii*); 

      Astfel se impune aprobarea Regulamentului de organizare si functionare  al Aparatului de 

specialitate  al Primarului comunei  Salcioara , judetul Dambovita, ca urmare a  faptului ca au 

survenit modificari in legislatia in vigoare, mai exact aparitia Ordonantei de Urgenta a Guvernului 

Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

      Fata de cele prezentate mai sus, propun spre analiza si aprobare regulamentului in 

cauza, in conformitate cu  respectarea prevederilor legale  in materie, in forma propusa de 

initiator. 

 

 

  

      

                                                          SECRETAR GENERAL COMUNA 

                                                                                            E. PARASCHIVA  



 R O M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA                                                                     

COMUNA SALCIOARA                                                                       

 P R I M A R                     

Nr.7118 /16.08.2022 

 

 

                                           R E F E R A T    DE   A P R O B A R E  
Privind aprobarea  Regulamentului de organizare si functionare  al Aparatului de 

specialitate  al Primarului comunei  SALCIOARA , judetul Dambovita 

 

 

          Primarul   comunei Salcioara , judetul Dambovita,  analizand: 

    

    - Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Salcioara , judetul Dambovita, 

inregistrat sub nr.39 /12.08.2022, 

    -  Prevederile art.5 lit.”g” si “q”, art.129 alin.3) lit.”c”. art.139 alin.1), art.154 alin.2) si 

alin.3), art.197alin.1), alin.2) sialin.4), art.200 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 -   Prevederile  Legii nr.53/2003 (* republicata*) Codul Muncii*); 

 

   Constat ca se impune  aprobarea  Regulamentului de organizare si functionare  al 

aparatului de specialitate  al primarului comunei  Salcioara , judetul Dambovita, ca urmare 

a  faptului ca ca au survenit modificari in legislatia in vigoare, cat si modificari in structura 

Aparatului de specialitate al Primarului comunei  Salcioara  ca urmarea  desfintarii unui post 

din cadrul compartimentului agricol, infiintarii unui post in cadrul compartimentului 

cadastru-mediu si ocuparii acestuia prin transfer. 

    Fata de cele prezentate mai sus, propun Consiliului local Salcioara  spre analiza si 

aprobare Proiectul de hotarare in forma  propusa, insotit de anexa la acesta.  

 

 

 

 

                                                                         PRIMAR 

                                                                         V. PARVU               


