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       H O T Ă R Â R E 

 
 

Privind  actualizarea Regulamentului de organizare și  funcționare al 
aparatului de specialitate al  Primarului comunei  Ceica. 

 
 Având  în vedere  proiectului de hotărâre nr.11din 25.02.2021 inițiat de 
primarul comunei Ceica,precum și referatul de aprobare al proiectului 
nr.41/25.02.2021  prin care propune Consiliului local  actualizarea 
regulamentului de  organizare și  funcționare al aparatului de specialitate al 
Primarului comunei  Ceica,în conformitate cu OUG nr.57/2019 –Codul 
administrativ, 
          Văzând adresa nr.4406/2021 a Instituției Prefectului-Județul Bihor ,prin 
care Prefectul  Județului Bihor a stabilit num ărul maxim de posturi ,conform 
anexei la adresa ,Ceica având numărul maxim de 32 de  posturi  , 
         Raportul de specialitate al secretarului general nr.42 din 25.02.2021,-
,precum și avizul  comisiei de specialitate de  administrație publică,juridic ă și 
de Disciplină,apărarea ordinii și lini știi publice,a drepturilor  cetățenilor, 
muncă și protecție social,din cadrul Consiliului local al comunei Ceica, 
          Ținând cont de: 
           -OUG  nr.57/2019 Codul administrative, 
           -Legea nr. 53 /2003 republicată privind Codul Muncii  
           - Legea nr. 571/2004 , privind protectia personalului din autoritatile 
publice , 
  - art.7 din Legea nr. 52 /2003, privind transparenta decizionala în 
administratia publică , ,precum și prevederile Codului Civil, 
 În baza art. 129, alin .1,alin.2,lit. litera a),alin.3 lit. a) și c) ,   art. 139 
alin .1  și art.196 ,alin.1,lit.a) din OUG nr.57/2019  privind Codul 
Administrativ, 
  
 Consiliul local al comunei Ceica , 
 
                                        H O T Ă R Ă Ș T E : 



 
 
 
 
 Art. 1  .Se aproba  actualizarea regulamentul de organizare și  
funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei  
Ceica,conform anexei nr.1 la prezenta hotarare. 
 
           Art.2.Se aprobă organigrama ca parte integrantă din prezentul 
Regulament de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al 
primarului  comunei Ceica,anexa nr.2  la prezenta hotărâre. 
 
 Art. 3  .Prezenta hotarare se comunica cu : 
 - Institutia Prefectului -Judetului Bihor,  
 - Personalul din aparatul de specialitate al primarului, 
 - Afisat public. 
 
 
 
 
                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 
 
      PRESEDINTE    DE ȘEDINȚĂ                              SECRETAR GENERAL 
        BUHAȘ MIHAI                                          DOREL OCTAVIAN GOLDEA   
 
 
 
 
 
Nr.35 din 22 aprilie  2021. 

                                           Consilie ri Total  – 13, 
                                                   Nr.consilieri prezen ţi - 12 

                                                     Hotărâre adoptat ă cu: 12 voturi pentru 
 

 
 
                                                                                  
 
 


