
O R D I N
privind aprobarea Regulamentului de Organizare i Func ionare

al Institu iei Prefectului – Jude ul Neam

Vasile – Adrian NI , Prefectul jude ului Neam ;
Având în vedere:
- referatul secretarului general al institu iei prefectului, înregistrat cu nr. 8.548 din

14.07.2022;
- prevederile Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

administrativ, cu modific rile i complet rile ulterioare;
- prevederile Hot rârii Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor

prevederi ale Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modific rile i complet rile ulterioare;

În temeiul dispozi iilor art. 275 alin. (1) din Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr.
57/2019,  privind Codul administrativ emit prezentul

O R D I N:

Art.  1 – (1) Se aprob  Regulamentul de Organizare i Func ionare al Institu iei
Prefectului- Jude ul Neam , conform anexei la prezentul ordin.

(2) Pe baza regulamentului de organizare i func ionare al institu iei prefectului se
îmtocme te fi a postului aferent  fiec rei func ii din statul de func ii, prin grija efilor de
structuri, în termen de 30 zile de la aprobarea acestuia.

(3) La data intr rii în vigoare a prezentului ordin, Ordinul Prefectului nr. 217/2021
privind aprobarea Regulamentului de Organizare i Func ionare al Institu iei Prefectului- Jude ul
Neam  î i înceteaz  aplicabilitatea.

Art.  2 – (1) Prezentul ordin se comunic , prin email, prefectului, subprefec ilor,
secretarului general, directorului Cancelariei prefectului, efilor de servicii i salaria ilor
Institu iei Prefectului - Jude ul Neam .

(2) Regulamentul de Organizare i Func ionare al Institu iei Prefectului- Jude ul Neam
se public  pe pagina de internet a institu iei.

P R E F E C T,
Vasile – Adrian NI

CONTRASEMNEAZ
         SECRETAR GENERAL,
           Bogdan BOSOVICI

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
CONSILIER JURIDIC,

Rodica HUM
Nr. 272
Din 14.07.2022

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL NEAM


