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D I S P O Z I Ţ I A  nr. 6 / 2022	

privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARA  
al aparatului de specialitate al primarului comunei Canesti ,  

judetul  Buzau 
 
  
 

 

Primarul comunei Canesti , judetul Buzau ; 
avand in vedere : 
 
 
 
 

v referatul de aprobare a dispozitiei primarului comunei intocmit de catre 
referent cu resursele umane din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului inregistrat la nr.150 din data de 13 ianuarie 2022 ; 

v prevederile art. 1 din Dispozitia primarului comunei nr. 51 din 20 mai 2020  
privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Canesti , judetul  Buzau ;  

v prevederile art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 31 din 31 mai 2021 
privind aprobarea numarului de posturi , al organigramei  si  statului de 
functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Canesti , judetul 
Buzau , modificată şi completată ;	

v prevederile art. 3 , art. 4 si art. 6 , paragraful 1 din Carta europeana a 
autonomiei locale , adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 , ratificata 
prin Legea nr. 199/1997 ; 

v prevederile art. 4 , Titlul II din Hotărârea  nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici;  

v prevederile Partea a VI- a  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ ;   

v prevederile art. 7 – 10 din Ordonanţa de Urgenţă  nr. 13 din 24 februarie 
2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991 ;  

v prevederile art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă  nr. 117 din 4 octombrie 2021 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii :  

v prevederile art. 1 , art. 4-5 din Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind 
protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte 
unităţi care semnalează încălcări ale legii ;  

v prevederile art.1 , alin. (2) , art. 3 din Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a 
securităţii şi sănătăţii în munca ;  

v prevederile art. 1 din Legea nr. 81 din 30 martie 2018 privind 
reglementarea activităţii de telemuncă ; 

v prevederile art. 1 din Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de 
punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 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) ;  
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v prevederile art. I (1) din Legea nr. 167 din 7 august 2020 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind 
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi 
pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de 
şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi ;  

v prevederile “Articol Unic” din Legea nr. 208 din 21 iulie 2021 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2021 privind 
utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice 
calificate, însoţite de marca temporală electronică sau marca temporală 
electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului în 
domeniul relaţiilor de muncă, şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative ; 

v prevederile LEGII nr. 221 din 26 iulie 2021 pentru completarea Legii nr. 
55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19 ;  

v prevederile art. 241 – 245 din CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 
(**republicat**)(Legea nr. 53/2003) ;  

v prevederile art. 7 , alin. (2) din Codul Civil republicat ;  
v prevederile art. 121 , alin. (1) si alin. (2) din Constitutia Romaniei ;  

În temeiul : art. 154 , alin. (2,3) , art. 155 , alin.(1) , lit. “e” , art. 196 , alin. (1) , 
lit. “b”, art.197, alin. (1) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ : 
 

D I S P U N E : 
 

Art.1.	 	Se aproba REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ  al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Căneşti , judeţul Buzău , conform ANEXEI , 
care face parte integranta din prezenta dispozitie .  
 
 

Art. 2. Cu data prezentei se abrogă prevederile Dispozitiei nr. 51 din 20 mai 2020 . 
 
	

Art.3. Dispoziţia se comunică, în conformitate cu prevederile art. art. 197 , alin. 
(1,4)  și ale art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ :  

-  Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău ; 
-  Primarului comunei Căneşti , judeţul Buzău ;  
-  Personalului din aparatul de specialitate al primarului  ;  
-  Afişare la sediul primăriei ;  
-  Afișarea pe pagina de internet a instituției www.comunacanesti.ro 
 

 

Canesti - Buzau , 17 ianuarie 2022  
 
 

 

P R I M A R, 
Stoica MARIN     

 
               CONTRASEMNEAZA ,              

                                                                                       SECRETAR General U.A.T. , 
                                                                                    EPURAN Vasile 
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI,  
DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. 6 /2022 

Nr. 
crt. OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 
procedura 

0 1 2 3 
1 Semnarea dispoziției1) 17/01/2022  
2 Comunicarea către prefectul județului2) 17/01/2022  
3 Aducerea la cunoștință publică3+4) 17/01/2022  
4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3+4) 17/01/2022  
5 Dispoziția devine obligatorie5) sau produce efecte juridice6), după caz 17/01/2022  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 240 alin. (1): „Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise 

... în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;   
2) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului  comunei prefectului în cel mult 

10 zile lucrătoare de la data ... emiterii.; 
3) art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului 

general al comunei.”; 
4) art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se 

face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
5) art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”; 
6) art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 

persoanele cărora li se adresează.” 
 
	
 
 


