
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
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CONSILIUL LOCAL LELICENI

HOTĂRÂRE  Nr. 43/2021
cu privire la modificarea Organigramei și a Statului de funcții al  aparatului de

specialitate al primarului comunei Leliceni

Consiliul Local Leliceni,
Întrunit în şedinţa ordinară la data de 29 septembrie 2021, convocată prin

Dispoziţia nr. 138 /2021 a primarului comunei Leliceni, dl.Nagy István-Alfréd;

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 68/2021 al  primarului comunei Leliceni, cu privire

la modificarea Organigramei și a Statului de funcții al  aparatului de
specialitate al primarului comunei Leliceni,

- Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului
propriu al primarului;

- Hotărârea Consiliului Local Leliceni nr.18/2021 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local Nr. 36/2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de
funcții al aparatului de specialitate al primarului  Comunei Leliceni;

- Ordinul nr. 140/2021 a Instituției Prefectului – Judeţului Harghita privind
stabilirea numărului maxim de posturi pentru anul 2021 la nivelul unităților
administrativ teritoriale din județ;

- Nevoia de personal în cadrul Compartimentului de stare civilă, secretariat și
registru agricol;

Ținând cont de :
- Art. 385 alin. (3), Art.393 alin.(2) lit. (a), art.407, art.409 din Ordonanța de

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;

- dispozițiile părții a VI-a Titlul II – Statutul funcționarilor publici din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri financiare, cu completările şi modificările ulterioare,

- Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

Luând în considerare Raportul de avizare a tuturor comisiilor de specialitate din
cadrul consiliului local;

Cu respectarea prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările  și
completările ulterioare;



În temeiul prevederilor 129 alin (3) lit. c), art. 139 alin. (1) , art. 196 alin (1) lit.
a), respectiv art. 518 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Nr. 57/2019
privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de
specialitate al primarului comunei Leliceni, conform anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

a) Se desființează funcția publică de execuție de Consilier, clasa I,  nivelul
studiilor S, grad profesional asistent (ID post 175236), din cadrul Compartimentului de
Cadastru, Urbanism și Fond Funciar;

b) Se înființează funcția publică de execuţie de Consilier, clasa I,  nivelul
studiilor S, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului de Stare civilă,
secretariat, registru agricol;

ART.2. Se aprobă reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei
Leliceni și se aprobă Organigrama și Statul de funcții al aparatului de specialitate al
primarului comunei Leliceni cu modificările prevăzute în art. 1., conform anexelor nr.
1 și 2. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Cu aducere la îndeplinire se însărcinează ordonatorul principal de credite
și compartimentul de resort.

ART.4 .Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică şi se comunică:
- Instituţiei Prefectului  judeţul Harghita
- Primarului comunei Leliceni
- Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

Președinte de ședință, Contrasemnează pentru legalitate,
Consilier, Secretar general al comunei,

Nagy Katalin Molnár Szidonia

Nr. 43
Adoptată în ședința din data de 29 septembrie 2021
Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție




