
        ROMANIA 

JUDEŢUL COVASNA 

 COMUNA CERNAT 

 CONSILIUL LOCAL 

                                                                           

H O T Ă R Â R E A   Nr. 40/2016 

privind aprobarea organigramei, numărul de personal și statul de funcții nominal al 

aparatului de specialitate al primarului comunei Cernat. 

 Consiliul Local al comunei Cernat. judeţul Covasna, întrunit în şedinţa ordinară de consiliu din data 

de 31.08.2016. 

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărul de personal și statul de 

funcții nominal al aparatului de specialitate al primarului comunei Cernat, înregistrat sub nr. 1860 din 

23.08.2016. 

 Având în vedere: 

- Avizul Agenției Națională a Funcționarilor Publici nr., 27338/2013,  

- Prevederile art. III ale OUG 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,   

- Art. 21 din OUG nr. 75 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 

prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, 

- Legea nr. 284/2010, Legea cadru privind sdalarizarea unitartă a personalului plătit din 

fonduri publice 
-   Ordinul nr. 106/2016 al Prefectului județului Covasna, privind stabilirea numărului de posturi la 

nivelul unităților administrativ-teritoriale din județul Covasna pentru anul 2016, 

Văzănd raportul compartimentului de specialitate din aparatul de specialitate al primarului și al 

Comisiei pentru activități economico-financiară, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism protecția 

mediului, 

În baza  art. 36 alin. (2) lit.”a”, coroborat cu alin. (3) lit.”b” din Legea nr. 215/2001  privind  

administraţia publică locală republicată, cu mdificările  şi completările ulterioare,  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) şi art. 115  alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001  privind  

administraţia publică locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare,     

 H O T Ă R E Ş T E : 
Art.1.  Se aprobă organigrama, numărul de personal și statul de funcții nominal al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Cernat județul Covasna, conform anexelor nr. 1 și 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărăre. 

Art.2. Se abrogă HCL Cernat nr. 21/2013, privind aprobarea organigramei, numărului de personal 

și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Cernat. 

 Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează domnul 

ing.Boloni David, primarul comunei Cernat.  

Cernat la 31.08.2016. 

  Preşedintele de şedinţă      Contrasemnează pt.legalitate 

                Secretar 

                      Gyergyay Aladar Ștefan                 Bartok  Csaba 

 

 
Difuzarea: 

1 ex.la dosar cu sedinţele consiliului local 

1 ex.la primar  

1 ex.la Instituţia Prefectului jud.Covasna 

1 ex.la compartiment financiar contabil 

 


