
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA LELICENI 
CONSILIUL LOCAL LELICENI 

 
HOTĂRÂRE  Nr.  25/2022 

 privind aprobarea modificării și completării Organigramei și a Statului de 

funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Leliceni 

                          
Consiliul Local Leliceni, 

Întrunit în şedinţa ordinară la data de 11 mai 2022, convocată prin 
Dispoziţia nr. 48/2022 a primarului comunei Leliceni, dl. Nagy István-Alfréd; 

 
Având la bază observațiile de ordin legal prin adresa A.N.F.P. cu nr. 

43727/2022 cu privire la modificările aduse structurii de funcții publice din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Leliceni, înreg. sub nr. 191/2022 
la primăria comunei Leliceni; 

Analizând:  

- Proiectul de hotărâre cu nr. înreg. 45/2022 și Referatul de aprobare cu nr. 
înreg. 46/2022 privind  modificarea organigramei şi a statului de funcţii al 
aparatului de specialitate al primarului Comunei Leliceni,   

- Hotărârea Consiliului Local Nr. 43/2021 cu privire la modificarea 
Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului 
comunei Leliceni; 

- Necesitatea conformării prevederilor legale ale art. 386 lit. a) și lit. 
c), art. 404 respectiv art. 610 alin. 1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

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

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. ”a„ , alin. (3) lit.”c”, art. 
154 alin. (2) și alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ; 

Având în vedere avizul favorabil al tuturor comisiilor de specialitate din 
cadrul Consiliului Local Leliceni; 

Respectând Ordinul Prefectului Județului Harghita nr. 94/2022 privind 
stabilirea numărului maxim de posturi pentru anul 2022 la nivelul unităților 
administrativ teritoriale din județ; 

În temeiul prevederilor 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; 

 



HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea denumirii Compartimentului de Stare civilă, 
secretariat și registru agricol, care va avea denumirea de ”Compartiment Resurse 
umane, Stare civilă, secretariat și registru agricol.”   

Art. 2. Se aprobă evidențierea funcției publice de execuție ”CONSILIER 
DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ”, care figurează la poziția nr. 10 din Anexa nr. 2 al 
prezentei hotărâre, privind Statul de funcții, modificare care va fi operat în 
evidențele corespunzătoare ale Compartimentului Resurse umane, Stare civilă, 
secretariat și registru agricol, în privința raportului de serviciu al funcției publice 
de execuție. 

Art. 3. Se aprobă modificarea și completarea Organigramei și Statul de 
funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Leliceni, conform 
anexelor nr. 1 și 2. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Leliceni. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului 
general al Comunei Leliceni, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei 
Leliceni şi Instituției Prefectului - Judeţul Harghita şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin afişarea la sediul primăriei, în spaţiul accesibil publicului, precum şi 
pe pagina de internet www.csikszentlelek.ro. 

 

 

 

  Președinte de ședință,             Contrasemnează pentru legalitate, 
          Consilier                 Secretar general al comunei,  
    Biró Szabolcs-Imre                 Molnár Szidonia 
 

 

 

 

 

Nr.25 
Adoptată în ședința din data de 11 mai 2022 
Cu un număr de 10 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție 


