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Privind aproburea Regulsmentului de ordine trnteriosrd, la
aparatului de specialitate al Primarului comwnei Tulnici,
Vrancea

Primurul comunei Tulnici, judetul Vrancea,

- avind in vedere referatul doamnei Valerica Gdin[, secretarul
tulnici, inregistrat sub nr.3214 din 2L06,2017, prin care se propune
unei dispozilii privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interi
nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tulnici,
Vrancea:

velul
udetul

omuner
miterea

,la
judetul

-inbaza prevederilor din Legea nr. 5312003 - Codul muncii, rep
cu modific[rile gi completdrile ulterioare.

blicat6,

- av0nd in vedere prevederile Legii nr. 188/1999 - privind
funclionarilor publici, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulte

tatutul
oare.

- in conformitate cu prevederile Legii nr.
conduitd al Funclionarilor Publici, republicatd, cu
ulterioare.

7 12004, privind ul de
modificarile gi com letarile

- finf,nd cont de prevederile Legii nr.
al personalului contractual din instituliile
gi completdrile ulterioare.

477 12004 privind codul de duita
publice, republicatd, cu mod

f*-**5111
f

ficdrile



Art. I - Se aprobd R
nivelul aparatului de specialitate
Vrancea, conform unexei nr. 1,
dispozilie.

- in temeiul prevederilor art, 61, alin. (3) qi alin. (4), art.68, alin
115 alin.(l) lit. "a" $i art.lIT lit.,,a,, din Legea administraliei public
nr. 21512001, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

l), art.
locale,

de Ordine I
al Primarului comunei Tulnici,
care face parte integranld din

Art. 2 Prezenta dispozilie va fi adusd la cunogtin{a salariaJilor
secretarului comunei Tulnici.

Art. 3 Cu data prezentei, orice dispozilii contrarii, iqi i
aplicabilitatea.

Art. 4 Prevederile prezentei dispozi{ii vor fi duse la indeplinire
Primarul comunei Tulnici, prin aparatul de specialitate, gi vor fi co
celor interesali de secretarul comunei Tulnici, judelul Vrancea,
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