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REFERAT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a  

comunei Ibănesti, judetul Mures 

Având în vedere: 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Ibăneti nr. 42/2013, privind aprobarea 

organigramei primariei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Ibănesti 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Ibănesti,  

- Prevederile Legii nr.188 / 1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 78/2000, pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 53/2003, privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

- Prevederile Legii nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile 

şi instituţiile publice ; 

- Prevederile Legii nr. 571/2004, privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile 

publice şi alte instituţii care semnalează încălcări ale legii; 

- Prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu 

prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei; 

- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1344 / 2007 , privind normele de organizare şi funcţionare a 

comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Ordinul nr. 1200 din 04.04.2013 privind monitorizarea respectării normelor de conduită 

de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare; 

- Prevederile art.61 alin.(3) , alin (4), art.63 alin.(1) litera “d” , alin.(5) litera “e” , art.68 alin.(1) şi ale 

art.115 alin.(1) litera “a”, alin.(2) , (5) - (7) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publicã 

localã,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

PROPUN: 
 Initierea unui proiect de hotărâre de aprobare a Regulamentelor de organizare şi funcţionare a  

comunei Ibănesti, conform anexei care face parte integrantă din hotarare. 

 

p.Secretar, 

Man Ancuța-Nicoleta 


