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DISPOZIŢIE 
privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate  al   

primarulului comunei  Victoria 
 
 
 

Primarul comunei Victoria, județul Iaşi; 
Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile: 

a) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil; 
d) art. 21, art. 24  şi art. 28 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 61 alin. (3), (4) și (5), art. 62 alin. (1), art. 63 alin. (1) lit. d) raportat la alin. (5) lit. a) și 

e), și art. 65, coroborate cu cele ale art. 74 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

f) art. 241 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare; 

g) Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

h) art. 24 din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

i) art. 25 din Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din 
autorităţile şi instituţiile publice; 

j) Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

k) Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 

l) Hotărârii Consiliului Local nr. 74 din 27 august 2015 privind aprobarea modificării 
organigramei și a statului de funcții al aparatul de specialitate al Primarului comunei 
Victoria pentru anul 2015, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Victoria nr.13 din 
12.02.2015; 

 În temeiul art. 68 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
DISPUN: 

 
Art. 1 Se aprobă Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al   

primarulului comunei  Victoria, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
dispoziție. 

Art. 2  Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu tuturor angajaților din cadrul 
instituției, iar o copie va fi înaintată Instituției Prefectului Judeţului Iaşi, pentru control şi 
legalitate. 
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