
 

 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 62/2022 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2022 cu privire la aprobarea 

organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor 
publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabile pe anul 2022 

 
         Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
         Având în vedere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al domnului primar cu 

privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2022 cu privire la aprobarea organigramei, a 
statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice ale Primăriei 
municipiului Târgu Secuiesc, valabile pe anul 2022, 

         Având în vedere prevederile art. III alin.(1) și alin.(2) din O.U.G. nr.63/2010 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare, 

         Ținând cont de Tabelul nr.1.3 din Anexa la O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor 
măsuri financiare, cu modificăril și completările ulterioare, 

          Văzând prevederile art 2 lit. f. și art.12 alin.(1) din Legea nr. 672/2002 privind auditul 
public intern, republicat, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu adresa ANAF 
Brașov cu nr. BVR_DGR 3383/07.04.2022, înregistrată la Primăria municipiului Târgu Secuiesc sub 
nr. 9336/13.04.2022, 

          În conformitate cu prevederile art.93 alin.(1), art.370 alin.(2) lit.c. și alin.(4), art.392 
alin.(1), art.393 alin.(1) și alin.(2) lit.c., art.405, art.407, art.409 alin.(3) lit.a. din O.U.G nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

  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, cu modificările și 
completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1. – Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2022 cu privire la 

aprobarea organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale 
serviciilor publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabile pe anul 2022, conform 
Anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Se aprobă înființarea unui post de auditor, clasa I, grad profesional principal cu 
normă întreagă la Compartimentul audit, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate.  

 Art.3. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul 
resurse umane, control comercial din cadrul Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, iar cu asigurarea 
executării ei se încredinţează dl. primar al municipiului Târgu Secuiesc. 

 
 

                                                                                     Târgu Secuiesc,  la  28 aprilie  2022 
 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 
              Lukács László                                            SECRETAR GENERAL,                                                                                                                                 

                                 Tóth Csilla –Enikő 
 


