
R O M Â N I A 

JUDE UL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERA U 

 

H O T A R A R E  
privind aprobarea modificarii organigramei Prim riei comunei Cera u, aprobarea numarului de 

personal si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului 
 

Vazând: 

- Nota de fundamentare a d-lui Duca Dumitru, primarul comunei Cera u, inregistrata sub 

nr.3316/2013, prin care propune aprobarea modificarii organigramei, a numarului de personal si a statului 

de functii pentru apartul de specialitate al primarului comunei Cerasu; 

- Adresa Institutiei Prefectului Judetului Prahova nr.37/04.01.2013 prin care se stabileste numarul 

maxim de posturi aferent anului 2013 la nivelul Primariei comunei Cerasu; 

In baza prevederilor art.4 din O.U.G. nr.77/2013 privind stabilirea unor masuri privind asigurarea 

functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la instituiile si 

autoritatile publice din subordinea sau sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor 

coroborat cu art.VI din O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind 

finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor m suri financiare; 

In conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999, republicata in 2007, privind Statutul 

Functionarilor Publici, modificata si completata ulterior, coroborate cu prevederile Legii nr.53/2003 – 

Codul Muncii, actualizata prin Legea nr.40/2011;  

Avand in vedere adresa nr.27222/2013 a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici prin care se 

acorda avizul favorabil pentru functiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului si din 

cadrul serviciilor publice de interes local fara personalitate juridica ale comunei Cerasu; 

In temeiul prevederilor art.36 si art.45 alin.(1) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 

215/2001 privind administratia publicà localà, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

Consiliul Local al comunei Cerasu adoptà prezenta hotàrâre: 
 

Art.1.  – Aprob  modificarea organigrama Primariei comunei Cerasu conform Anexei nr.1 care face 

parte integrant  din prezenta hot râre. 

Art.2. - Aproba num rul de personal si statul de func ii pentru aparatul de specialitate al primarului 

comunei Cerasu conform Anexei nr.2 care face parte integrant  din prezenta hot râre. 

Art.3. – Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari orice prevedere contrara isi 

inceteaza aplicabilitatea. 

Art.4. - Prezenta hot râre va fi adusa la cunostinta publica si comunicat  persoanelor si institu iilor 

interesate prin grija secretarului comunei. 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA, 

    CONSTANTIN MEI-ROSU 

  

         Contrasemneazà: 

               Secretar, 

           Stelian David 

 

 Cerasu, 31 iulie 2013. 
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