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JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU-NEAMT 
 

HOTARARE 
 

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de 
specialitate al Primarului orasului Tirgu-Neamt 

 
 Consiliul local al orasului Tirgu-Neamt 
  În conformitate cu prevederile art. 61 alin (3) şi alin (4) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicata  prevederile Legii nr.53/ 2003 -Codul muncii, cu 
modificările ulterioare, a Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici(r2), cu 
modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 7/2004  privind Codul de conduită al 
funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare şi a Legii nr. 477/2004 privind 
Codul de conduită al personalului contractual din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
  Luand act de Expunerea de motive a Primarului orasului Tirgu Neamt si Raportul de 
specialitate al Compartimentului Resurse Umane prin care se propune aprobarea Regulamentului de 
organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului orasului Tirgu-Neamt, ambele 
inregistrate sub nr. 7698 din 18.03.2011 
 Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin.9, art.45 alin.1, art. 115, alin (1), lit. b)  din Legea nr. 
215/2001 privind administratia publica locala, republicata,  cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

HOTARASTE: 
 

 Art.1 Se aprobă  Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al 
Primarului orasului Tirgu-Neamt, conform Anexei la prezenta hotarare, parte integranta a acesteia. 
 Art.2  Compartimentul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
orasului Tirgu-Neamt va lua toate masurile necesare pentru aducerea la indeplinire a prevederilor 
prezentei hotarari. 
            Art.3  La data intrarii in vigoare a prezentei Hotarari se abroga H.C.L nr.57/26.05.2006, 
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului propriu de specialitate 
al Primariei orasului Tirgu-Neamt. 
 Art.4. Secretarul orasului Tirgu-Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 
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