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HOTĂRÂREA NR. 10/2020 
Pentru revocarea Hotărârii Consililului Local nr. 36/2019 privind  aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului  

Comunei Leliceni 
  
 

 Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa extraordinară  la data 
de 13 martie 2020, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 56/2020; 

 
Având la bază adresa nr. 53191 conexat cu 47076/2020 al Agenției Naționale 

a Funcționarilor Publici, prin care ne-a fost comunicat faptul că modificările aplicate 
în hotărâre nu au fost conforme cu dispozițiile legale în vigoare.  

Analizând:  
- Proiectul de hotărâre cu nr. înreg. 13/2020 și Referatul de aprobare cu nr. 

înreg. 14/2020  privind revocarea  Hotărârii Consililului Local nr. 36/2019 
privind  aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de 
specialitate al primarului  Comunei Leliceni,   

- Hotărârea Consililului Local nr. 36/2019 privind  aprobarea organigramei 
şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului  Comunei 
Leliceni 

- Necesitatea conformării prevederilor legale ale art. 386 lit. a) și art. 468 
alin. 1 lit. a) respectiv art. 507 și art. 610 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 

- art. 385 alin. (3), art. 405, art. 407, art. 409 alin. (1), alin. (3) lit. ”b” și lit. 
”c”, art. 129 alin. (2) lit. ”a„ , alin. (3) lit.”c” din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 

- Legii nr. 153/2016 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările; 

 
Respectând Ordinul Prefectului Județului Harghita nr. 217/04.05.2019 privind 

stabilirea numărului maxim de posturi pentru anul 2019 la nivelul unităților 
administrativ teritoriale din județ și Hotărârea Consiliului Local nr. 7/2020 pentru  
aprobarea bugetului local pe anul 2020 şi, estimările pe anii 2021 - 2023; 

Luând în considerare încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit conform 
anexei la O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea completarea Legii nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare 
(actualizată); 

Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative  
pentru elaborarea actelor normative; 

Având în vedere avizul favorabil al  comisiilor de specialitate din cadrul 



Consiliului Local Leliceni: 
• pentru activităţi economico-financiare, juridică şi de disciplină;  
• pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, 

muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport; 
• pentru agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului 

şi turism. 
Cu respectarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică; 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. (a), alin. (3) lit. (c) și art. 139 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se revocă Hotărârea Consililului Local nr. 36/2019 privind  aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului  
Comunei Leliceni. 

Art.2. Se revocă Dispoziția primarului nr.  156/ 2019 privind reîncadrarea în 
funcție a  d.nei  Lőrincz Márta, în funcţia de consilier achiziții publice, în cadrul 
Compartimentului de achiziții publice. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
comunei Leliceni, prin grija secretarului. 

Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică cu: 
• Instituţia Prefectului – Judeţul Harghita 
• Primarul comunei Leliceni, d-l Keresztes Balázs; 
• Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; 
• Personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Leliceni. 
 

 
Leliceni, la data de  13 martie 2020 
 
 
 
    Președinte de ședință,                  Contrasemnează pentru legalitate, 
          Consilier                  Secretar general UAT  
         Biro Lajos                                    Molnár Szidonia 
 
 
 
 
 
 
Nr.10  
Adoptată în ședința ordinară din data de 13 martie 2020 
Cu un număr de .... voturi din numărul total de 10 consilieri locali în funcție 
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