
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 22/2023 

privind aprobarea organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al 
primarului şi ale serviciilor publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabile de la 1 

ianuarie 2023 
 
 

              Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
           Având în vedere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al domnului primar cu privire la 
aprobarea organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al rimarului şi ale 
serviciilor publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc,valabile de la 1 ianuarie 2023, 
           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, 
             În conformitate cu prevederile art.392 alin.(1), art.393, art.405, art.407, art.409 alin.(1) și 
alin.(3) lit.a. și lit.c. 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 organigrama și statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului și 
serviciilor publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabile de la 1 ianuarie 2023, conform 
anexelor nr.1 și nr.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 Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, iar cu asigurarea 
executării ei se încredinţează dl. primar al municipiului Târgu Secuiesc. 

 
 

Târgu Secuiesc, la 31 ianuarie 2023 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ  
          Lukács László                                                                  SECRETAR GENERAL,                           

                                                    Tóth Csilla-Enikő 
 
 

 


