
 

 

 
  

H O T Ă R Â R E A   NR. 111/2018 
privind modificarea HCL nr. 44/2018 cu privire la la aprobarea  organigramei, al statelor 
de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei 

municipiului Târgu Secuiesc,valabil pe anul 2018 
 
 
          Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
          Având în vedere proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al domnului primar privind 
modificarea HCL nr. 44/2018 cu privire la la aprobarea  organigramei, al statelor de funcţii al 
aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu 
Secuiesc,valabil pe anul 2018,  
          Ținând cont de adresa nr. 2018/14.09.2018 al Grădiniței cu program prelungit 
“Manócska”, 
          Având în vedere prevederilor art. 107 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
          În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit.a, alin. (3) litera „b” din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
          În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b. din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. – Se aprobă modificarea HCL nr. 44/2018 cu privire la la aprobarea  
organigramei, al statelor de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor 
publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc,valabil pe anul 2018, prin transformarea unui 
post de execuție ”Asistent mediator comunitar” în post de execuție ”Îngrijitor creșă” în cadrul 
compartimentului de Protecție specială. 
             Art. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 
Compartimentul resurse umane, control comercial al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, iar 
cu asigurarea executării ei se încredinţează dl.primar al municipiului Târgu Secuiesc. 

 
Târgu Secuiesc, la 27 septembrie 2018 
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