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H O T A R A R E nr. 19 /2018

privind modificarea anexei nr.1 si 2 la HCL nr.14/2018 privind aprobarea  statului 
de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Ceru-Bacainti 

Consiliul local al comunei Ceru-Bacainti, judetul Alba, intrunit in sedinta ordinara din
data de 27.04.2018.

   Avand in vedere:
               - raportul de evaluare a perioadei de stagiu a functionarului public debutant 
nr.573/12.04.2018;
              - raportul de stagiu al functionarului public debutant nr.577/12.04.2018;
              - referatul indrumatorului nr.578/12.04.2018; 

- expunerea de motive a Primarului comunei Ceru-Bacainti inregistrata sub nr. 640 /
2018;

- raportul prezentat de secretarul comunei inregistrat sub nr.639 /2018;
Avizul comisiilor de specialitate: 
       - Comisia nr.1 pentru studii, prognoze, programe economico-sociale, buget-finante,
administrarea  domeniului  public  si  privat,  agricultura,  activitati  economico-financiare,
amenajarea teritoriului si urbanism ; 

-  Comisia  nr.2  pentru  invatamant,  protectie  copii,  protective  sociala,
tineret,sport,activitati social culturale, culte, sanatate si familie;

- Comisia nr.3 juridica si de disciplina;
-prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (2) lit.”a”, alin.(3) lit.”b” si art.45 alin.(1) din 
Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicata, modificata si completata,

H O T A R A S T E:

Art. 1. Se aproba modificarea anexei nr.1 si 2 la HCL nr.14/2018 privind aprobarea 
statului de functii a aparatului de specialitate al primarului comunei Ceru-Bacainti conform 
anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza 
primarul comunei Ceru-Bacainti si seful compartimentului financiar contabil.
   Art.3.Prezenta hotarare a fost adoptata cu  8 voturi favorabil exprimate, care 
reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcție. 

 



Prezenta hotarare se comunica :
- compartimentulfinanciar contabil;
- primarului comunei;
- Institutia Prefectului – Judetul Alba;

Ceru-Bacainti
27.04.2018
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