
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 100/2016 
cu privire la modificarea  organigramei, al statelor de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc,valabil de la 1 

noiembrie   2016 
 
 
          Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
          Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al domnului primar privind modificarea 
Organigramei, al statelor de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor 
publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc,  
          Văzând că aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice al Primăriei municipiului 
Târgu Secuiesc corespund ca structura generală funcţională sarcinilor ce stau în faţa organelor 
administraţiei publice locale, 
          Având în vedere prevederilor art. 107 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 În baza prevederilor art. 36 alin.3 lit. 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 organigramei, al  statului de funcţii al aparatului de specialitate 
al primarului municipiului Târgu Secuiesc şi  al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu 
Secuiesc, prin suplimentarea numărului de personal cu un post de asistent medical PL la 
Compartimentul asistență medicală din învățământ, conform anexelor nr.1 şi 2, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
             Art.2. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul resurse 
umane, control comercial din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc, iar cu asigurarea executării ei se încredinţează dl.primar al municipiului Târgu Secuiesc. 
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