
 

 
 

 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 49/2019 
cu privire 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 2019 

 
  
          Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
          Având în vedere proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al domnului primar privind 
aprobarea Organigramei, al statelor de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc,  
          Ținând cont de avizul ANFP nr. 18483/2019, 
          Având în vedere prevederilor art.107 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordinului 
nr.4040/2012 al ANFP privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora 
de către autorităţile şi instituţiile publice şi pentru aprobarea modelului-cadru de stat de funcţii, 
 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 organigrama,  statul de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Târgu Secuiesc şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu 
Secuiesc, conform Anexelor nr.1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, valabil pe 
anul 2019. 
             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 9 mai 2019 
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