
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 21/2023
cu privire la modificarea HCL nr. 136/2021 privind aprobarea organigramei

și statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului orașului
Covasna, cu modificări ulterioare

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de  31
ianuarie  2023,  şedinţă  legal  constituită,  fiind  prezentă  majoritatea  consilierilor  în
funcţie (15) din totalul de 17 consilieri aleşi,

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,

Având în vedere prevederile:
-  Art. 129 alin. 3 lit. „c”, art. 538, art. 539 lit. b), art. 540, art. 541, art.542 şi art.

554  din  OUG  57/2019 privind  Codul  administrativ,  cu  modificări  şi  completări
ulterioare,

-  HCL  136/2021 privind  aprobarea  organigramei  și  statului  de  funcţii  al
aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna, cu modficările ulterioare;  

-  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  15 consilieri, ,,împotrivă” - consilieri,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 –  Anexa 1 – Organigrama – la HCL nr. 136/2021  se modifică conform
anexei 1 la prezenta şi se înlocuieşte cu aceasta. 

Art. 2 - Anexa 2 – Stat de funcţii – la HCL nr. 136/2021 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,                               Contrasemnează,            
                       BECSEK ÉVA                                          SECRETAR GENERAL

                                                                              AL ORASULUI  COVASNA,
                                                                              VASILICA ENEA
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