
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 57/2009 
 

privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de 

 specialitate al Consiliului Judeţean Covasna 

 

 

Consiliul judeţean Covasna, 

întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 27 mai 2009, 

analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna  

privind propunerea de aprobare a Regulamentului intern al aparatului de   specialitate 

al Consiliului Judeţean Covasna, 
 

având în vedere:  

- raportul Direcţiei Economice precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor 

de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna întocmite în acest sens, 

 -Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 -Legea nr. 53/2003 –Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, 

-Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, 

republicată, 

-Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice, 

luând în considerare avizul Sindicatului Liber al Funcţionarilor publici şi al 

angajaţilor din cadrul Consiliului Judeţean Covasna, înregistrat la Registratura 

Generală a Consiliului Judeţean Covasna nr. 4407/14.05.2009, 

în baza prevederilor art. 91 alin. (2) lit. „c” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul intern al aparatului de specialitate al 

Consiliului judeţean Covasna, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. Prevederile regulamentului aprobat la art. 1 se aduc la cunoştinţa 

funcţionarilor publici şi salariaţilor cu contract individual de muncă din cadrul 

aparatului propriu de specialitate al Consiliului judeţean Covasna în termen de 15 zile 

de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin grija conducătorilor 

direcţiilor/serviciilor, pe bază de semnătură, şi îşi produc efectele faţă de funcţionarii 

publici şi salariaţi din momentul înştiinţării/luării la cunoştinţă. 

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă : 

-Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 6/2005 privind aprobarea 

Regulamentului intern al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean 



Covasna; 

-Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 35/2005 pentru completarea 

anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 6/2005, privind aprobarea 

Regulamentului intern al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean 

Covasna, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din 

autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale 

legii; 

-Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 76/2005 pentru completarea 

anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 6/2005, privind aprobarea 

Regulamentului intern al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean 

Covasna, cu modificările ulterioare; 

-Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 13/2006 privind aprobarea 

Normelor de acces în sediul Consiliului Judeţean Covasna; 

-Art. III din Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 124/2006 pentru 

modificarea unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna, precum şi orice alte 

dispoziţii contrare. 

 

 

Sfîntu Gheorghe, 27 mai 2009 
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