CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A Nr. 133
Din 23 decembrie 2015
Privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al Primăriei oraşului Ştei.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian, Primar
Având în vedere referatul şi expunerea de motive înregistrate la nr.
4116/ 2015 întocmit
de d-na Blaga Rodica, consilier în cadrul Compartimentului Resurse Umane, Oganizare şi Salarizare
din Primăria oraşului Ştei, prin care propune aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al
Primăriei oraşului Ştei.
Văzând HCL nr. 67/2013 Privind aprobarea numărului total de posturi bugetate, funcţii de
conducere şi posturi de execuţie, a organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate
al primarului oraşului Ştei şi unităţile subordonate și HCL nr. 128/2015 Privind aprobarea
modificărilor survenite în Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul autorităţii publice locale
oraşul Ştei, jud Bihor, pentru anul 2016.
Văzând adresa cu nr. 8341, 8342/12.10.2015 de la Instituţia Prefectului judeţului Bihor,
înregistrată la sediul Primăriei orașului Ștei sub nr. 3361/19.10.2015, prin care se înaintează
rapoartele de control întocmite de reprezentanţii Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor, control
efectuat în data de 22.09.2015 la sediul Primăriei orașului Ștei;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 188/19999 privind Statutul Funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările ulterioare; Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi
completările ulterioare; Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; Legea
nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
În temeiul art.36 alin.2 lit. „a” , alin. 3, lit „b”, şi a art.45 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Local al oraşului Ştei

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă Regulamentul de Ordine Interioară al Primăriei oraşului Ştei, conform
ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează primarul oraşului Ştei şi Compartimentul Resurse Umane, Oganizare şi Salarizare.
Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Primarul oraşului Ştei;
- Compartimentul Resurse Umane, Oganizare şi Salarizare.
- Funcţionarii publici din cadrul Primăriei orașului Ştei;
- Personalul contractual din cadrul Primăriei orașului Ştei și din cadrul aparatului
permanent de lucru al Consiliului Local al oraşului Ştei;
- Creşa de copii a oraşului Ştei;
- Biblioteca orăşenească;
- Casa de Cultură a oraşului Ştei;
- Personalul muncitor de la zone verzi ;
- Personalul din cadrul Pieţei Agroalimentare Ştei;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
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