
ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA 

HOTĂRÂREA NR. 48/2021 
cu privire la modificarea statului de funcţii al aparatuJui de specialitate al 

Primarului oraşului Covasna 

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şeclinţă extraordinară din 
data de 17.05.2021 şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea 
consilierilor în fuoc e (13), 

Analizând referatul de aprobare, raportul compartimentului de specialitate. 
avizul comisiei de specialitate a consilierilor pentru programe de dezvoltare 
economic - socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi pri\ at al 
oraşului, s e rvicii publice şi comeri. juridică şi pentru administraţia publică locală 
apărarea ordinii publice, respectare a drepturilor şi I ibe1iăţi lor cetă\enilor, cele 
religioase şi alte drepturi, şi avizul secretarului general al oraşului. 

A vând în vedere prevederi le: 
- A1i. 129 alin. 3 liL .,c" şi art. 409 din OUG 57/2019 privind CoduJ 

adn1inistratjv, cu modificări şi completări ulterioare, 
- HCL 142/2019 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de

funqii ale aparatului de specilaitate al Primarului oraşului Covasna, cu modificări 
ulterioare. 

- art 59 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor nonnative - republicată; 

În temeiul prevederilor a11. 129 alin. (2). lit.a, alin (3) lit.c şi an. 139 alin. 
( I ) ,  coroborat cu art. 5 pct. 33"ee", şi art. 140 alin. (1) şi art. 196 alin (I) lit "a" şi 
art. 243 alin. ( L) din O.U.G. 57/ 2019 privind Codul adntlnistrativ. cu 
modificări şi completări ulterioare, 

Cu votul „pentru·• a 13 c-0nsilieri, ,,împotrivă·• - consilieri şi „abţineri'' -
consi.lieri. 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 - Anexa 2 - Stat de funcţii - la HCL 142/20 l 9 cu modificări 
ulterioare, se modifică confonn anexei la prezenta şi se înlocuieşte cu aceasta. 

Art. 2 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul 
oraşului Covasna şi inspectorul cu a · meniul resurselor umane. 

• V .    t:<. .... • PREŞEDI TE OE ŞEDCNŢĂ, !I { .- ;1 
)  

Contrasemnează, 
ENEA ICOLAE i1 llcţ   '}1 : ECRET AR GE ERAL

,.<•0  ' : •  it AL ORASULUl COVASNA,
" - ; ş - . . J  O   . .  , , ,   V ASfLICA ENEA 

•t L














