
 

 
 

 
 
 
 

 
H O T Ă R Â R E A   NR. 81/2019 

cu privire la modificarea organigramei și al statelor de funcţii al aparatului de specialitate 
al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe 

anul 2019, aprobată prin H.C.L nr.49/2019 
 

 Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc judeţul Covasna, 
Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu 

Secuiesc, cu privire la modificarea organigramei și al statelor de funcţii al aparatului de 
specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, 
valabil pe anul 2019, aprobat prin H.C.L. nr.49/2019,  

În baza dispozițiilor art.406, art.407, art.409 alin.(3) lit.b, art.610 alin.(1) , art.611 alin.(1) 
și art.612 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

 În temeiul art. 129 alin (2) lit.a coroborat cu art.129 alin.(3) lit.c, art. 139 alin.(1) și art. 
196 alin.(1) lit. a  din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. – Aprobă modificarea organigramei și al statelor de funcţii al aparatului de 
specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, 
valabil pe anul 2019, aprobată prin H.C.L nr.49/2019, conform anexelor nr.1 și 2 din prezenta 
hotărâre, prin stabilirea unor funcții publice prin schimbarea de denumiri și transformarea de 
posturi, după cum urmează:  

a) stabilirea funcției publice specifice de secretar general al unității administrativ 
teritoriale al municipiului Târgu Secuiesc prin schimbarea denumirii funcției publice 
generale de secretar al unității administrativ teritoriale al municipiului Târgu Secuiesc 
în funcția publică specifică de secretar general al unității administrativ teritoriale al 
municipiului Târgu Secuiesc,  

b) stabilirea funcției publice de execuție de consilier achiziții publice prin transformarea 
postului de natură contractuală și schimbarea denumirii funcției contractuale de 
execuție de consilier I/A în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice 
grad profesional superior  clasa I a doamnei Tóth Erika-Éva. 

c) transformarea postului de funcționar public de execuție de referent superior 
(Idpost262119) în postul de consilier debutant la compartimentul impozite și taxe 
locale.  

        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 primarul  municipiului Târgu Secuiesc. 
 

 Târgu Secuiesc, la 23 august 2019 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

   Gál Elemér-László 
       CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                   SECRETAR GENERAL 
                                                                                                               Tóth Csilla Enikő 

Întocmit: Mátyus Kálmán 
Comp. Adm. Publ. Loc. 


