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H O T A R A R E nr. 17/ 24.06.2021 

privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2021-2027 a comunei Ceru-Bacainti 

 

 

 

 

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

24.06.2021 

Vazand prevederile: 

- art. 25, alin. 2, lit. g, art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 7, art. 8, art. 14, art. 25, alin. 2, art. 26 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul; 
- art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit eși art. 139 alin. (3) lit. e) si lit. d) din Ordonanța de urgență 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Luând act de:  

a) referatul de aprobare al primarului comunei Ceru-Bacainti, în calitatea sa de inițiator nr.1110/2021;  

b) raportul secretarului general al Comunei Ceru-Bacainti 1111/2021; 

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

Bacainti. 

d) Strategia de Dezvoltare Locală 2021-2027 a comunei 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 Ă R Â R E : 

 

Art. 1 Se aprobă Strategia de Dezvoltare Locală 2021-2027  a comunei Ceru-Bacainti, conform 

anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii  contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului jud. Alba, primarului comunei 

Ceru-Bacainti, Biroului buget finanțe, contabilitate, resurse umane, impozite și taxe locale, și 

va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul instituției și pe pagina de internet a 

instituției. 

             Preşedinte de şedinţă,                                                             Contrasemnează,                                             
                      Consilier,                                                                     Secretar general UAT, 

               BOTA ADRIANA ELENA                                                                           SUCIU RALUCA 

 



 


