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JUDETUL NEAMȚ 

C  O  M  U  N  A     Ț  I  B  U  C  A  N  I 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E  
privind modificarea în întregime a ANEXEI la Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Țibucani, județul Neamț Nr. 97 din 27.12.2018 “privind aprobarea 

regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Țibucani, județul Neamț” 

 
 

CONSILIUL LOCAL al comunei ŢIBUCANI, judeţul NEAMŢ, întrunit în 
şedinţa de ordinară din data de 31 ianuarie 2019; 

 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive a primarului Nr. 8852 din 19.12.2018 și raportul de 

specialitate al D-lui Consilier Juridic Ambrosă Cosmin-Vasile Nr. 8853 din 19.12.2018; 
- prevederile art. 4 și 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică: 
- prevederile Legii nr. 53/2001 privind Codul muncii, republicată; 
- prevederile Legii 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 completărilor ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici; 
- prevederile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului 

contractual din autoritățile și instituțiile publice; 
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. “a”, alin. (3) lit. “b” din Legea privind 

administrația publică locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare.                                                                                                                                            

 
H O T A R A S T E: 

 
Art.I. Se aprobă modificarea în întregime a ANEXEI la Hotărârea Consiliului Local 

al comunei Țibucani, județul Neamț Nr. 97 din 27.12.2018 “privind aprobarea 
regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Comunei 
Țibucani, județul Neamț”, modificare prevăzută în anexă la prezenta hotărâre. 

Art.II. Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților 
și persoanelor interesate și-l va aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediul instituției. 
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMENEAZĂ          

       CONSILIER LOCAL,                         SECRETARUL COMUNEI,                                       
RUSU IOAN         J U R I S T                     
                                   AMBROSĂ COCA                                                                                                                 

                                                                                                                                                       
 
 
 
Nr. 18 
Adoptată în ședința  ordinară din data 31 ianuarie  2019 
Cu un număr de 11 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 1 abţinerie din totalul de 13 consilieri în 
funcţie 
Redactat C.V. Ambrosă 
Procesat C. Ambrosă 
Dos. ȘEDINȚĂ CONS. LOCAL     

 

 



 
 
 
 
 
 

În temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) , precum și ale art. 115 lit. “b” din Legea 
privind administrația publică locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 


