
                                                       
 HOTĂRÂREA  Nr.94  

din 18.08.2022  
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de 

specialitate al comunei Pojorâta, județul Suceava 
 
 Consiliul local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava ;  
 Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei, înregistrat sub nr.5353 din 09.08.2022; 
- raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr.5376 din 09.08.2022;  
- raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală nr.5420 din 12.08.2022; 

- raportul de avizare al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi 
protecţie socială, activităţi social-culturale, protecţie copii, turism nr.5421 din 12.08.2022; 

- raportul de avizare al comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de 
disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetățenilor, protecția mediului nr.5422 din 
12.08.2022; 
 - Anexa 2 la Ordinul MDLPA nr.25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al 
statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de 
organizare și funcționare al Consiliului local cu modificările și completările ulterioare;  
 - Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, cu modificările și completările ulterioare;  
            -  Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare  
 În temeiul dispoziţiilor art.129, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.c) și ale art.139  și ale art.196 
alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare 
                                                           H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1. Se aprobă Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de 
specialitate  al primarului comunei Pojorâta, județul Suceava, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data  adoptării  prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare, se revocă. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al UAT 

Pojorâta, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Pojorâta, Instituției prefectului - 
județului Suceava, consilierilor locali și se aduce la cunoștință publică prin afișarea pe site -ul 
primăriei. 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ, 
              Alexandru RAIA                                            SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI  
                                                                                                   Elena Smaranda LEHACI 


