ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
HOTĂRÂREA NR. 124/2021
cu privire la modificarea organigramei și statului de funcţii al
aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna
Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de
30.09.2021, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (16),
Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului
de specialitate, avizul comisiei juridice şi pentru administraţia publică locală
apărarea ordinii publice, respectare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele
religioase şi alte drepturi şi avizul secretarului general al oraşului,
Luând în considerare:
- Ordinul Prefectului nr. 120/21.05.2021, înregistrat la Primăria oraşului
Covasna sub nr. 9895/27.05.2021;
Având în vedere prevederile:
- art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru
modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,
precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificările și completările
ulterioare;
- Art. 129 alin. 3 lit. „c”, art. 554 alin. (1), (7) din OUG 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificări şi completări ulterioare,
- HCL 82/2021 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de
funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului oraşului Covasna
- art. 59 din nr. Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative – republicată;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.a, alin (3) lit.c și art. 139 alin.
(1) , coroborat cu art. 5 pct. 33”ee”, şi art. 140 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit ”a” și
art. 243 alin. (1) din O.U.G. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu
modificări şi completări ulterioare,

Cu votul ,,pentru” a 16 consilieri, ,,împotrivă” - consilieri,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1 – Anexa 1 – Organigrama – la HCL nr. 82/2021 se modifică conform
anexei 1 la prezenta şi se înlocuieşte cu aceasta.
Art. 2 - Anexa 2 – Stat de funcţii – la HCL nr. 82/2021 se modifică conform
anexei 2 la prezenta şi se înlocuieşte cu aceasta.
Art. 3 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul oraşului
Covasna și inspectorul cu atribuții în domeniul resurselor umane.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
GAZDA ISTVÁN

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL
AL ORASULUI COVASNA,
VASILICA ENEA

