
                                                   R O M Â N I A 

                                                   JUDEŢUL               ARAD

                           CONSILIUL  LOCAL   AL   COMUNEI    CERMEI 

HOTĂRÂREA  NR. 5
 Din  data de 31.01.2011

Privind  aprobarea Organigramei  si  a  Statului de funcţii  pentru aparatul  de 
specialitate al primarului   comunei Cermei  . 

         Consiliul  local  al comunei  Cermei, întrunit în şedinţa ordinară in  data de 31.01.2011,
        Având  în  vedere:
         -Proiectul de hotărâre iniţiat  de către d-l . primar  Vesa  Ioan Daniel  ;
        -  Expunerea de   motive a initiatorului proiectului ,

 -prevederile art. art.  36 alin. (2 ) lit. a).   coroborate cu cele ale art. 61, alin.(3) din Legea 
215/2001, Legea administraţiei publice locale-R.

Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului;
-Adresa Instituţei Prefectului Judeţului Arad nr .4877/ IV/C1/16/13.07.2010  privind 
stabilirea numărului maxim de  22 posturi la nivelul Primariei comunei Cermei ;
-Avizul favorabil al  Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 
490294/28.07.2010  privind funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate şi al 
instituţiilor din subordine,

-Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul C.L. Cermei,
-Votul in unanimitate “ PENTRU ”  al consilieri locali ,
-Dispoziţiile art. 121 din Constituţia României

        În  temeiul  art.  45 alin. (1) din Legea 215/2001, Legea administraţiei publice locale-R.

HOTĂRĂŞTE:

  Art.1: Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate 
al primarului comunei Cermei, conform anexelor nr.1 şi 2.  ce fac parte integranta 
din aceasta hotarare, cu respectarea numarului maxim de 22 posturi alocate 
comunei Cermei-( sub 3000 locuitori) 
.Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
Compartimentul propriu  Resurse Umane .

                         Art. 3.Prezenta Hotărâre se afişează şi se comunică :
- Institutiei Prefectului- judetul Arad- Serviciul  Juridic si Contencios  
- Administrativ -    Compartimentul Controlul    Legalitatii Actelor si 

Contencios 
-Compartimentului   propriu    de contabilitate si resurse umane;
-  Primarului comunei Cermei;
- Celor interesaţi .  

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                    
                                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,
               Bente Aurel           .                                   Demetrescu  Adriana

                             Secretar.
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JUDEŢUL          ARAD

                     CONSILIUL  LOCAL   AL   COMUNEI    CERMEI 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 7

din  data de 31.01.2011

Pentru revocarea in totalitate a  Hotararii nr. 73/ 25.11.2010

Privind   aprobarea trecerii din proprietatea Statului , în proprietatea comunei Cermei , a

- terenului  din din CF . 4281- Cermei, cu nr. top.  1045-1047/74/1,  inclus in 
nr.top cad .CC 977

Consiliul local al comunei Cermei, întrunit în şedinţa ordinara în data de   31.01.2011,
     -  Având in vedere:

Proiectul de hotărâre iniţiat de către d-l .primar Vesa Ioan  -Daniel, si Expunerea de motive  a 
initiatorului;

         Raportul  de specialitate întocmit de către secretarul  u.a.t. Cermei 
- Votul  „PENTRU”   al unui numar de 8 consilieri  si o abtinere ( Sas Cristian)exprimat    de 
- catre cei  9 consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri în funcţie ,
      -    Dispoziţiile art. 121 din Constituţia României ,
             In temeiul art. 45, alin 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala,

HOTĂRĂŞTE:
 

- Art. 1 –Revocarea in totalitate a  Hotararii nr. 73/ 25.11.2010  prin care s-a  aprobat 
trecerea din proprietatea Statului , în proprietatea comunei Cermei , a          terenului 
din CF . 4281- Cermei, cu nr. top.  1045-1047/74/1,  inclus in nr.top cad .CC 977.

- Art. 2.  – Prezenta Hotărâre se afişează şi se  comunica  cu :
   Institutia Prefectului- judetul Arad- Serviciul  Juridic si Contencios Administrativ - 
Compartimentul Controlul    Legalitatii Actelor si Contencios 

           - Primarul comunei Cermei;
          - Cei  interesaţi . 

 Preşedintele  de 
şedinţă,

B e n t e  A u r e l  

Contrasemnează, 
Demetrescu  Adriana  

Secretar.


