U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
PRIMAR,
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4029 DIN 20.03.2020
[cu privire la aprobarea:“modificării în sensul completării cu unele prevederi a Anexei 1 la H.C.L. Tomești nr. 54 din 26.07.2012 privind aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Tomești, județul Iași, în sensul introducerii posibilității
desfășurării de către salariați a activității din primărie, la domiciliu,sau în regim de telemuncă, conform prevederilor legale în vigoare, pe perioada stării de
urgență, stării de necesitate sau de forță majoră”]

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
având în vedere:
-referatul de specialitate cu nr. 4028 din 20.03.2020, întocmit de secretarul general al Comunei Tomeşti, prin care
solicită Consiliului Local Tomești aprobarea modificării în sensul completării cu unele prevederi a Anexei 1 la H.C.L. Tomești
nr. 54 din 26.07.2012 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului
comunei Tomești, județul Iași, în sensul introducerii posibilității desfășurării de către salariați a activității din primărie, la
domiciliu, conform prevederilor art. 109 din Legea nr. 53/2003, republicată, precum și cu alte prevederi legale în materie, sau în
regim de telemuncă, conform prevederilor Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, pe perioada stării de
urgență, stării de necesitate sau de forță majoră”;
-proiectul de hotărare cu nr. 4029 din 20.03.2020, întocmit în acest sens de Primarul Comunei Tomeşti, domnul
Timofte Ştefan, pentru aprobarea:“modificării în sensul completării cu unele prevederi a Anexei 1 la H.C.L. Tomești nr. 54
din 26.07.2012 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului
comunei Tomești, județul Iași, în sensul introducerii posibilității desfășurării de către salariați a activității din primărie, la
domiciliu, conform prevederilor art. 109 din Legea nr. 53/2003, republicată, precum și cu alte prevederi legale în materie, sau
în regim de telemuncă, conform prevederilor Legii nr. 81 din 30 martie 2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă,
pe perioada stării de urgență, stării de necesitate sau de forță majoră”;
-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Tomești pentru proiectul de hotărâre
mai sus menţionat,
examinând prevederile legale în materie, respectiv: Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 emis de Președintele
României, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României; O.U.G. nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul
administrativ; Legea nr. 53/2003, republicată (Codul muncii); Legea nr. 81 din 30 martie 2018 privind reglementarea activităţii
de telemuncă; Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15.10.1985;
ca urmare a competenţelor stabilite prin: art. 129 alin. (2) lit. (a) și alin. 3 lit. (a) și (c) din O.U.G. nr. 57 din 03 iulie
2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și ale art.196 alin.(1) lit.(a) din O.U.G. nr. 57 din 03 iulie 2019 privind
Codul administrativ și din considerentele prezentate adoptă următoarea

hotărâre
ART. I. Se aprobă modificarea Anexei 1 la H.C.L. Tomești nr. 54 din 26.07.2012 privind
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei
Tomești, județul Iași, în sensul completării acesteia cu un articol, după cum urmează:
”Art. 40. (1)Salariații angajați din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Tomești, din cadrul Centrului de Zi ”Sf Maria Tomești”, a Bibilotecii publice Tomești și cei cu atribuții
la Clubul Sportiv Tomești-Iași, respectiv la Sala Sporturilor Tomești, vor avea posibilitatea să-și
desfășoare activitatea de la locul de muncă, la domiciliu, în conformitate cu prevederile art. 109 din
Legea nr. 53/2003, republicată, precum și cu alte prevederi legale în materie, sau în regim de telemuncă,
conform prevederilor Legii nr. 81 din 30 martie 2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, în
situații când este instituită starea de urgență, starea de necesitate sau de forță majoră”.
(2) Primarul comunei Tomești, va stabili prin dispoziție condițiile în care personalul
angajat va desfășura activitățile de la locul de muncă, la domiciliu, sau în regim de telemuncă, în
conformitate cu prevederile menționate mai sus, pe perioada instituirii stării de urgență, a stării de
necesitate sau de forță majoră.
ART. II. Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica: Primarului comunei Tomești, Instituției
Prefectului Judeţului Iaşi, în vederea verificării legalităţii acesteia, persoanelor angajate cu responsabilităţi
pe resurse umane și financiar-contabilitate în cadrul primăriei, altor autorități sau instituții publice
implicate, respectiv persoane fizice sau juridice interesate, toate prin grija secretarului general al UAT.
Adoptată azi: 26 martie 2020
Inițiator proiect de hotărâre,
Secretar general UAT,
Primar, Prof. Ștefan Timofte
Gabriel Mancaș
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