
 

 

DISPOZIŢIE 

 

privind aprobarea Regulamentului Intern al Primăriei Comunei Frătăuții Noi, județul 

Suceava 

 

 

Primarul com. Frătăuții Noi, Olari George: 

 Având în vedere: 

-  Referatul de specialitate nr.5157/08 .06.2021 al compartimentului de specialitate; 

Prevederile: 
- Art. 241- 245 din Legea nr.53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificări şi completări 
ulterioare; 
- Prevederile  art. 154 alin. (2) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 
- HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificări şi completări ulterioare; 
- HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; 
- Legea nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificări şi completări ulterioare; 
- Legea nr.571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi 
din alte unităţi care semnalează încălcări ale legi; 
- Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); 
 
          În temeiul prevederilor art.155 alin (1) lit a) şi art.196 alin. (1) lit. b) din OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ. 

 

DISPUNE: 

 

             Art.1. Se aprobă actualizarea Regulamentului Intern care se aplică tuturor angajaților, 

funcționari publici și personal contractual, din cadrul aparatului de specialitate al primarului și al 

serviciilor publice de interes local, fără personalitate juridică, constituite la nivelul comunei 

Frătăuții Noi, județul Suceava, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 Art. 2. Prevederile oricărei dispoziții contrare se abrogă. 

 Art. 3. Prevederile dispozițiilor regulamentului din anexa la dispoziție pot fi contestate la 

instanţelor judecătoreşti, dacă se constată încălcarea unui drept al angajatului iar angajatorul nu 
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soluționează sesizarea acestuia, în termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator a 

modului de soluţionare a sesizării formulate. 

          Art.4. Secretarul general al comunei se asigură de aducerea la cunoștința salariaților a 

prezentului Regulament Intern și de afișarea acestuia la sediul instituției. 

 

 

 

P R I M A R, 

George Olari 

 

 

                                                                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                                                            Secretar general  comună, 
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