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                        PROIECT  DE   DISPOZIȚIE 
                                  NR. 73 din 31.05.2021    
privind aprobarea ,, Regulamentului de ordine interioară’’ al aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Coșteiu 

 

 
           Analizând temeiurile juridice: 

a) Art. 121 alin. 1 și 2 din Constituția României, republicată; 

b) Art. 3, art. 4 și art.6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale adoptată 

la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1977; 

c) Art. 7 alin. 2 Codul Civil; 

d) Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată cu modificările și completările 

ulterioare; 

e) Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în 

exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, 

prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare; 

f) Art. 1-6 și art.14-16 din HG nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte 

concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific 

deosebit și din unitățile bugetare, republicată cu modificările și completările 

ulterioare; 

g) Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările 

ulterioare; 

h) O.U.G. nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, cu 

modificările și completările ulterioare; 

i) Legea nr. 210/1999 a concediului paternal; 

j) O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de 

sănătate, cu modificările și completările ulterioare; 

k) O.U.G. nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu 

modificările și completările ulterioare; 

l) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament dintre bărbați și femei, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

m) O.U.G. nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între 

femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii de furnizare de bunuri 

și servicii cu modificările și completările ulterioare; 

n) OUG NR. 57/2009 privind Codul Administrativ; 

o) Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare; 

p) Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

q) Art. 1, art.2, art.5 alin.2 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative-republicată; 



 

Ținând cont de: 

a) Referat nr. 4395 din  31.05.2021 întocmit de doamna Ardelean Mariana secretar 

general al comunei Coșteiu; 

 
            In temeiul art.196 alin.(1), lit. ’’b’’ din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

                              PRIMARUL COMUNEI COȘTEIU  

                                       emite prezenta dispoziție: 

 
   Art.1.- Se aprobă Regulamentul de Organizare Interioară al aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Coșteiu conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

dispoziție. 

  Art.2.- Cu aducere la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Compartimentului 

resurse umane din cadrul Primăriei Comunei Coșteiu. 

  Art.3. - Prezenta dispoziție are caracter individual și intră în vigoare la data comunicării. 

  Art.4. – Se abrogă Dispoziția nr. 198/20.12.2019. 

  Art.5.- Prezenta dispoziție  poate fi atacată în termenul legal prevăzut de   Legea nr. 554/2004, 

legea contenciosului administrativ. 

  Art.6.- Prezenta se comunică Instituției Prefectului Județului Timiș, Primarului Comunei 

Coșteiu, funcționarilor publici și personalului contractual, tuturor factorilor interesați și 

postarea pe pagina de internet în Monitorul Oficial Local www.costeiu.ro . 
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