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CONSILIUL LOCAL PESCEANA

H O T Ă R A R E A N r .  5.

Privitor la -aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al
Personalului de Execuţie al Unităţii Administrativ Teritoriale 
a Comunei Pesceana.

Consiliul Local Pesceanajudeţul Vâlcea întrunit în şedinţă ordinară la data de 
30.0L2015, la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri în 
funcţie.

Văzând că prin Hotărârea nr. 1 / 30.01.2015 domnul consilier Popa Eugen-Alin a 
fost ales preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni (ianuarie, februarie şi martie 2015).

Luând în discuţie:
-expunerea de motive a primarului comimei Pesceana şi referatul înregistrat la nr. 

250 /28.01.2015, întocmit de secretarul comunei Pesceana prin care se propune aprobarea 
Regulamentului de Ordine Interioară al Personalului de Execuţie al Unităţii Administrativ 
Teritoriale a Comunei Pesceana.

Avizul comun al celor 3 comisii de specialitate din cadrul Consiliului local 
Pesceana, înregistrat la nr. 280 din 28.01.2015 prin care se propime admiterea proiectului 
de hotărâre.

Ţinând seama de raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre,înregistrat 
la nr. 306 din 29.01.2015, întocmit de secretarul comunei Pesceana.

Respectând procedura Legii nr.52/2003,privind transparenţa decizională în 
administraţia publică.

în conformitate cu prevederile art.36,alin.(l),alin.(2),lit.’a’ , din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată.

în temeiul art.45.alin.(l),art.l 15,alin.(l),lit.’b’ din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001,republicată,cu un număr de 11 voturi ‘pentru’,adoptă următoarea :

H O T Ă R Â R E :

Art.l.Se aprobă Regulamentul de Ordine Interioară al Personalului de 
Execuţie al Unităţii Administrativ Teritoriale a Comunei Pesceana., conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
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Art.2. Primarul comunei Pesceana va lua măsurile necesare ducerii la îndeplinire 
a prezentei hotărâri,informând Consiliul local Pesceana asupra modului de îndeplinire.

Art.3.Prezenta hotărâre se va comunica de către secretar »Instituţiei Prefectului- 
Judetul Vâlcea şi va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei comunei 
Pesceana

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
POPA EUGEN-ALIN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,

SĂIURUMARIAN

Pesceana, 30.01.2015


