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H O T A R A R E nr. 16/ 24.06.2021 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei 

Ceru-Bacainti, județul Alba 

 

 

 

Consiliul Local al Comunei Ceru-Bacainti, întrunit în şedinţă publica ordinara din data de 

24.06.2021. 
 

Vazand prevederile:  

a) art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

 b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 d) Anexa nr. 2 din Ordinul 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii 

administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi 

funcţionare a consiliului local;  

e) art. 129 alin. (3) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. i) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

 f) art. 3 alin. (2), art. 42 alin. (4), art. 80 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare;  

Luând act de:  

a) referatul de aprobare al primarului comunei Ceru-Bacainti, în calitatea sa de inițiator NR. 

1099/2021;  

b) raportul secretarului general al Comunei Ceru-Bacainti 1100/2021; 

 c) avizele  favorabile al comisiilor de  specialitate nr. 1, 2 si 3 ale Consiliului Local Ceru-

Bacainti. 

 

În temeiul art. 139, alin. (1) și art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență  Nr. 57/2019 din 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ adopta prezenta : 

 

 

 



H O T A R A R E: 
 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei 

Ceru-Bacainti, județul Alba, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revoca prevederile HCL NR. 

2/21.01.2020 si HCL NR. 11 /13.04.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului local Ceru-Bacainti, județulul Alba.  

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Art.4. Prezenta hotarare se comunică: 

- Instituţiei Prefectului- Judeţul Alba ; 

- Primarului comunei Ceru-Bacainti ; 

- celui în cauză ; 

 

 

         Preşedinte de şedinţă,                                                             Contrasemnează,                                             

                      Consilier,                                                                     Secretar general UAT, 
               BOTA ADRIANA ELENA                                                                                  SUCIU RALUCA 

 

 


