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IUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCALAL COMUNEI BABANA

HOTARAREA NR .43
Privind pri tl tfiotlificorcd olezent lui Regulinpnt Inle elahomt in bdza lepislatiei i uisoare si sc

aolica functionutilor publici si peryondului cotltrklual.li aparatul de specialilote al ttithitulai
Coor nei Bahdnd, Drec ht si R?galofientul de Orgoniatre si Functionare al Drimarului Comunei

Boba a.i detulAryes,

Consiliul Local al comunei BEbana, judelul Arges intrunit in sedintd extrordinare din data de

o8.o7.2022
Avdnd in vedere:
-raportulde specialitate 4101din 07.07.2022 intocmit de secretarul general al comunei.
- referatul de aprobare nr.4102 din Oi.Oi .2022 intocmit de primarul comunei.
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
Avand in vedere prevederile Legii nr.53/2003 Codul munciiu, reppublicata, cu modificarile si

complectarile ulterioare,
- prevederilor art.129, alin. (2) lit.a) alin.(3) , lit c) ,136 alin(1), art.196 alin.{1) lit.a) din oUG

5'1/2019 ptivind CodulAdministrativ,cu modific6rile si comp{ecterile ulterioare
Consiliul Local al comunei Babana adoptd urmatoarea;

HOTARARE

Art.1. Se aproba Regulamentul lntern elaborat in baza legislatiei in vigoare si se aplica

functionarilor publicisi personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei

Babana, precum si Regulamentul de Organizare si Functionare al primarului comunei Babana,

judetul Arges, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Ai-t.2. Prevederile Regulamentul lntern elaborat in baza legislatiei in vigoare si se aplica

functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului
Comunei Babana, precum si Regulamentul de Organizare si Functionare al primarului Comunei
Babana, judetul Arges,indifferent de functia pe care o detin si pentru personalul incadrat cu

contract individual de munca din aparatul de specialitate al primarului comunei Babana.

Art.3. Prezenta hotdrefe se aduce la cunostinlA public;9i se romunicS prin grija secretarului
general ai comunei in tei'menul ieBal,Pair:rar!lul coftrunel Babana,lnstliutia PrefectuiuiJudetul
Arges, Consilierilor Local, sl se publi.; pe site-ulentitatli
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