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HOTARAREANR. 1OO

din data de30.09.2022- privind aprobarea Regulamentului de organizare qi funcfionare al aparatului de specialitate
al Primarului comunei S5vArqin

consiliul local al comunei srvarqin, judeful Arad, intrunit in Eedinfd ordinarr,
Av6nd in vedere:
-Referatuf de aprobare la proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizarc sifunctionare al
aparatului de specilitate al Primarului Comunei SbvArgin, judetul Arad;
-Raportul de specialitate al compartimentului de resoft din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei
SdvArqin;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sdv6rqin;
-prevederile art.lZ9 alin.(1) qi alin.(2) lit.a) din O.U.G.nr.57l20l9 privind Codul administrativ, cumodificdrile qi
completdrile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative,
republicatd (r2), cl modificdrile gi completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 5312003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile
ulterioare;
* cu respectarea prevederilor ar1.139 alin.1 din OUG 5ll20I9 - Codul administrativ , din totalui rle I I eonsilieri
?n func{ie, I 1 prezenJi, hotdr6rea a fost adoptatd cu un numar de 1l voturi ( pentru >, 0 voturi < impotriva >>,

voturile exprimAndu-se prin vot deschis, cvorumul necesar pentru adoptarea hot[rdrii fiind majoritatea simpl[;
In temeiul art.l39 , alin. I din O .U .G .57 1201 9i privind Codul Administrativ, cu modificdrile gi completdrile

ulterioare,

,CONSILIUL 
LOCAL AL COMUNEI SAVAR$IN
HorAnAsrn

Art.1. Se aprobd Regulamentul de organizare qi funcfionare a aparatului de specialitate alPrimarului
comunei SdvdrEin, conform Anexei nr.1, parte integrantd din prezenta hotdr6re.

Art.2. Primarul comunei SdvArgin Ei aparatul de specialitate al Prirnarului comunei Sdvdrgin vor duce
la indeplinire prevederile prezentei hotdr6ri.

Art.3. Prin intermediul secretarului general al comunei SdvArgin, prezenta hotdr6re se va comunica,in
condiliile legii:

- Primarului comunei SdvArqin;
- Instituliei Prefectului - Jude{ul Arad;
- Compartimentelor de specialitate ;i se va aduce la cunogtinld public6.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
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