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DISPOZITIA NR.  54 / 21.02.2022 

privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara al aparatului de specialitate al 
primarului comunei  Mereni,  judetul Constanta 

 

Avand in vedere: 

a) Prevederile OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

b) Prevederile Legii nr. 53 / 2003 privind Codul Muncii, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

c) Prevederile HG nr. 1344 / 2007 privind normele de organizare si functionare a 
comisiilor de disciplina, cu modificarile si completarile ulterioare; 

d)  Prevederile Legii nr. 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei 
in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, 
prevenirea si combaterea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare; 

e) Prevederile Legii nr. 571 / 2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, 
institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

f) Prevederile Legii nr. 319 / 2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

g) Prevederile Legii nr. 346 / 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli 
profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

h) Prevederile Legii nr. 202 / 2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

i)  Prevederile Legii nr. 167 / 2020 pentru modificarea si completarea OG nr. 137 / 2000 
privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, precum si pentru 
completarea art. 6 din Legea nr. 202 / 2002 privind egalitatea de sanse si de tratament 
intre femei si barbati; 

j) Prevederile OUG nr. 96 / 2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
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k) Prevederile HG nr. 250 / 1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale 
salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din 
unitatile bugetare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

l) Prevederile Ordinului nr. 600 / 2018 privind aprobarea codului controlului intern, 
cuprinzand standardele de management / control intern la entitatile publice si pentru 
dezvoltarea sistemelor de control managerial; 

m) Prevederile Legii nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes 
public, cu modificarile si completarile ulterioare; 

n) Prevederile art. 154, alin. (2) si (3), art. 155, alin. (1), lit. d), alin. (2), lit. a) coroborat cu cu alin. 
(5), lit.c) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare 
 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind  Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
Primarul comunei Mereni, domnul Gurita Dumitru  emite urmatoarea dispozitie: 

 

 

DISPOZITIE: 

 

 
Art. 1 - Se aproba Regulamentul de Ordine interioara al aparatului de specialitate al 
primarului comunei  Mereni, judetul Constanta conform anexei nr. 1 care face parte 
integranta din prezenta dispozitie. 

Art. 2 - La data intrarii in vigoare a prezentei dispozitii isi inceteaza efectele orice alte 
dispozitii contrare emise pana la aceasta data. 

Art. 3 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza 
primarul comunei Mereni  prin intermediul aparatului de specialitate. 

Art. 4 - Secretarul general al comunei Mereni  va comunica prezenta dispozitie institutiilor si 
persoanelor interesate pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetul Constanta 
pentru control si verificarea legalitatii. 
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