
 
               

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

COMUNA CERU-BACAINTI 

CONSILIUL LOCAL 

Localitatea Ceru-Bacainti, nr. 5, 

C.I.F. 4562079  tel. 0258700840, fax 0258700844 

 

H O T A R A R E nr. 19 / 29.07.2021 

Privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al  Primăriei  comunei CERU-

BACAINTI  şi al aparatului de specialitate al primarului comunei CERU-BACAINTI, judeţul 

Alba 

 

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

29.07.2021. 
 

Vazand prevederile:  

- Art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. c, art. 139, alin. 1 din 

O.U.G. nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ; 

- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

completările ulterioare; 

 

Luând act de:  

-Proiectul de hotarare nr. 1249/23.07.2021 privind aprobarea regulamentului de organizare şi 

funcţionare al  Primăriei  comunei CERU-BACAINTI  şi al aparatului de specialitate al 

primarului comunei CERU-BACAINTI, judeţul Alba; 

- Referatul de aprobare privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al  

Primăriei  comunei CERU-BACAINTI  şi al aparatului de specialitate al primarului comunei 

CERU-BACAINTI, judeţul Alba; 

- Raportul secretarului comunei  Ceru-Bacainti nr. 1250 /23.07.2021 privind aprobarea 

regulamentului de organizare şi funcţionare al  Primăriei  comunei CERU-BACAINTI  şi al 

aparatului de specialitate al primarului comunei CERU-BACAINTI, judeţul Alba; 

-  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 aproba regulamentului de organizare şi funcţionare al Primăriei  comunei 

Ceru-Bacainti şi al aparatului de specialitate al primarului comunei Ceru-Bacainti, judeţul Alba, 

conform anexei 1 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 

Art. 2. Orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea. 

 Art. 3. După adoptare hotărârea poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 Art. 4. După adoptare hotărârea se va comunica, prin grija secretarului general, 

primarului comunei, salariaţilor Primăriei comunei Ceru-Bacainti , pentru ducere la îndeplinire 

şi Instituţiei Prefectului - judeţul Alba. 

   

 

           Preşedinte de şedinţă,                                                             Contrasemnează,                                             

                      Consilier,                                                                     Secretar general UAT, 
               BOTA ADRIANA ELENA                                                                                  SUCIU RALUCA 

 


