
 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 43/2023 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  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 începând cu 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 
modificarea Hotărârii Consiliului Local  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 începând cu 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, 
 Luând în considerare prevederile art. 369 lit.b., art.370 alin.(1) și alin.(2), art.386 lit.c., 
art.392 alin.(3), art.393 alin.(2) lit.d., art.405 și art.407, respectiv Anexa nr.5, sec.I, lit.C, pct. 3 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 În conformitate cu Anexa nr. 17, pct.A la Ordinul Ministerului Sănătății nr. 438//2021 privind 
asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi 
studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor 
şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, 
            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, 
 Ținând seama de prevederile art.3 alin.(31) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul 
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile 
administraţiei publice locale, 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. 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 începând cu 1 ianuarie 2023, conform anexelor 
nr.1 și nr.2 la prezenta hotărâre, în felul  următor: 

a) ” Compartimentul administrare domeniu public și privat” este redenumit în ” 
Compartimentul administrare domeniu public, privat și fond locativ”, 

b) ” Compartimentul relații cu publicul” este redenumit în ” Compartimentul relații cu 
publicul și îndrumare asociații de proprietari”,  

c) se aprobă înființarea unui post de medic specialist în medicină generală, cu normă 
întreagă, pe perioadă nedeterminată la Compartimentul cabinet medical școlar din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Târgu Secuiesc 



 

 

d) se aprobă înființarea unui post de funcționar public de execuție de referent, clasa III, grad 
profesional superior, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată la Compartimentul 
administrare domeniu public și privat și fond locativ. 

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 23 februarie 2023 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ  
 Domokos –Fejér Melinda                                                        SECRETAR GENERAL,                                                        

                                                    Tóth Csilla-Enikő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


