
 
 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 

COMUNA CIURULEASA 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

                  privind modificarea și completarea HCL nr.1/2021 privind  aprobarea 
Organigramei şi a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului 

comunei Ciuruleasa, județul Alba   
 
 
 

 Consiliul Local al comunei Ciuruleasa, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară, în data 

de 19 februarie 2021; 

  Luand în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 787/12.02.2021 privind aprobarea 

modificării și completării HCL nr.1/2021 privind  aprobarea Organigramei şi a Statului de 

funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Ciuruleasa, județul Alba - inițiat 

de viceprimar Cioara Ioan Marius; 

 - referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și 

completării HCL nr.1/2021 privind  aprobarea Organigramei şi a Statului de funcții pentru 

aparatul de specialitate al primarului comunei Ciuruleasa, județul Alba   ; 

 - raportul de specialitate înregistrat sub nr. 789/12.02.2021 privind aprobarea 

modificării și completării HCL nr.1/2021 privind  aprobarea Organigramei şi a Statului de 

funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Ciuruleasa, județul Alba; 

              - Hotărârea Consiliului Local Ciuruleasa nr. 1/2021 privind  aprobarea Organigramei 

şi a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Ciuruleasa, județul 

Alba ; 

    Ținând cont de avizul favorabil  al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local 

Ciuruleasa, Comisia pentru agricultură activități economico – financiare amenajarea 

teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism.  

                Având în vedere:. 

           - art. 26 alin. 4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

        - art. 129 alin. 2 lit.(a),  alin. 3 lit.(c), art. 152, art. 154 art. 544 alin. 1 lit. (h) și art 

548 alin 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - dispoziția nr. 1/05.01.2021, emisă de către primarul Comunei Ciuruleasa, județul 

Alba, privind încadrarea în funcția contractuală de consilier personal în cadrul Cabinetului 

Primarului comunei Ciuruleasa, județul Alba, a doamnei Tuhut Ioana Simona ; 

 

 

 

 

 

 



 

               În temeiul art.196 alin. 1 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019  privind Codul administrativ 

cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

         Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Organigramei aparatului de specialitate al 

primarului comunei Ciuruleasa, conform prevederilor legale în vigoare și va avea structura 

prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

        Art.2. Se aprobă modificarea și completarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate 

al primarului comunei Ciuruleasa și va avea structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri.  

        Art.3. Primarul comunei Ciuruleasa prin intermediul  Compartimentul financiar-contabil, 

asistență socială, resurse umane va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

        Art.4.  Prezenta hotărâre se afișează la sediul Primăriei comunei Ciuruleasa, se publică pe 

pagina de internet  www.primariaciuruleasa.ro  și se comunică : Instituţiei Prefectului  - Judeţul 

Alba, Primarului comunei Ciuruleasa,  Compartimentului financiar-contabil, asistență socială, 

resurse umane. 

 
 
 
 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                      CONTRASEMNAT, 
      CONSILIER LOCAL    SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
     Ing. BEXA BENIAMIN                                                            COSMA NICOLETA GABRIELA 
 
_________________________                                                              _____________________________ 
 
 

 
                                                                                      
 
                                                                             
 
 
 
 
 

Nr. 16 

Ciuruleasa, 19 februarie  2021 
 

C.N.G./C.N.G.  Ex. 6,  pag 2. Anexe. 2 Prezenta  hotărâre  a  fost  adoptată în conformitate cu  prevederile art.139 alin. (1), 

art.139 alin (5) lit.a) și art. 5 lit. ee)  din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ , cu  modificările  și  completările 

ulterioare  cu  un  număr  de 9 voturi ,, pentru”. 

 

Număr consilieri locali  în funcţie:  9                                                                  Număr consilieri locali  prezenți:  9 
Număr de voturi împotrivă  :0                                Abțineri de la vot :  0 

 

http://www.primariaciuruleasa.ro/

