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D I S P O Z I Ţ I A NR.  162 

 
Cu privire la : actualizarea Regulamentului de ordine interioară al 

aparatului de specialitate al primarului comunei Roșiile 

       

 

Constantin Dumitru – primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea; 
Având în vedere referatul, raportul de specialiate nr. 2409/29.06.2021 

întocmit de către secretarul general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea prin care 
propune emiterea unei dispoziţii privind actualizarea Regulamentului de 
ordine interioară al aparatului de specialitate al primarului comunei Roșiile; 
 În conformitate cu prevederile  Legii nr.571/2004 privind protecția 
personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care 
semnalează încălcări ale legii, ale Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 120 alin. (1), art. 122 alin. (1) și 
alin. (2) din Constituția României, republicată, art.3, art. 4 și art. 9 din Carta 
europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15.10.1985, 
ratificată prin Legea nr. 199/1997, prevederile din prevederile art. 154 alin. 
(2),(3), art. 155 alin. (1) lit. d), Partea a-VI-a din O.U.G. nr. 57/2019, privind 
Codul Administrativ; 
           În temeiul art. 154 alin. (2),(3), art. 155 alin. (1) lit. d), Partea a-VI-a, 
art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, 
cun modificările și completările ulterioare, emit următoarea:                                  

 
      

DISPOZIŢIE 

 
              Art. 1. Se actualizează, Regulamentul de ordine interioară al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Roșiile, conform anexei nr. 1 
care face parte integrantă din prezenta. 
             Art. 2.  Începând cu data prezentei dispoziţii, îşi încetează 
aplicabilitatea orice dispoziţie contrară. 
             Art. 3.  Prezenta dispoziţie, va fi comunicată Instituţiei Prefectului 
judeţului Vâlcea, în vederea efectuării constrolului de legalitate, salariaților 
primăriei comunei Roșiile pentru respectare si ducere la îndeplinire şi făcută 
publică prin afişare la sediul primăriei, prin grija secretarului general al UAT 
Roșiile. 

Roşiile, 29.06.2021 
        Primar,                              Contrasemnează pentru legalitate,  
      CONSTANTIN DUMITRU                   Secretar general UAT Roșiile,  
        AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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