
 

Nr.8072/13.12.2021 

 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

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

specialitate al primarului comunei Cernat 

 

 Primarul comunei Cernat. judeţul Covasna, analizând propunerea secretarului general 

comunei Cernat, privind aprobarea organigramei, numărului de personal și statul de funcții al 

aparatului de specialitate al primarului, 

Avănd în vedere: 

- Avizul Agenției Națională a Funcționarilor Publici nr. 62514/2017,  

- 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,   

- Ordinul nr. 139/10.06.2021 al Prefectului județului Covasna, pentru modificarea 

Ordinului nr. 120/2021 privind modificarea stabilirea numărului maxim de posturi la nivelul 

comunelor, orașelor și municipiilor din județul Covasna, precum și la nivelul Consiliului 

Județean Covasna  pentru anul 2021, 

În baza  și în temeiul art. 136, 409 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,  

 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 fac parte integrantă din prezenta hotărăre. 

Art.2. Cu data adoptării prezentei hotărâri, HCL Cernat nr. 39/2021, privind aprobarea 

organigramei, numărului de personal și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al 

primarului comunei Cernat, își pierde valabilitatea. 

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

domnul Rakosi Arpad, primarul comunei Cernat.  

 

Cernat la 13.12.2021. 

 

Primar 

Rakosi Arpad 
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Nr.8073/13.12.2021 

 
 

 

REFERAT  DE  APROBARE 

asupra proiectului de hotărâre cu privire aprobarea organigramei, numărului de personal, 

statul de functii nominal al aparatului de specialitate al primarului comunei Cernat 

 

 Conform prevederilor legale în vigoare, fiecare instituţie bugetară îşi întocmește 

organigrama statul de funcţii nominal si numărul de personal în raport cu necesităţile activităţii 

respective, care cuprinde denumirea funcţiei, gradul sau treapta profesională, numărul de posturi, 

nivelul studiilor. 

 Aprobarea numărului de personal si statul de funcţii al unitatea  administrativ teritorială, 

comuna Cernat,  se face de Consiliul Local al comunei Cernat şi este  prevăzut în art. 129 alin. 

(2) lit. a) , alin. (3) lit. c) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Numărul maxim de posturi prevăzut in - Ordinul nr. 139/10.06.2021 al Prefectului 

județului Covasna, pentru modificarea Ordinului nr. 120/2021 privind modificarea stabilirea 

numărului maxim de posturi la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor din județul Covasna, 

precum și la nivelul Consiliului Județean Covasna  pentru anul 2021,este stabilit la numărul 

maxim de 32 de posturi.  

În total de 32 posturi  pentru Consiliul local Cernat  sunt ocupate 27 de posturi, 

cuprinzând demnitarii, funcţionarii publici cât şi personalul contractual. Post vacant: 3 

contractual și 2 posturi de funcție publică.  

Analizând situația funcțiilor în cadrul primăriei, propun modificarea postului vacant, în 

conformitate cu prevederile art. 409 alin. (3) lit. b) lit. și lit. c)  din Codul administrativ, un post 

la Compartimentul de achiziții publice după cum urmează: 

• 1 post vacant de funcție publică de referent de specialitate de la Compartimentul 

de stare civilă modificat în funcție publică de referent (M) la Compartimentul de 

achiziții publice, cu grad profesional debutant. 

În cadrul Primăriei, în urma concursurilor de recrutare, doamna Csorba Agnes, referent,  

a ocupat postul de consilier la Compartimentul de contabilitate, finanțe, impozite  şi taxe. 

Devenind post vacant, propun modificarea gradului profesional la postul de referent la 

Compartimentul de contabilitate, finanțe, impozite  şi taxe, din gardul profesional superior în 

grad profesional asistent.  

În același timp se aprobă și organigrama instituției.  

Din aceste motive propun adoptarea proiectului de hotărâre cu privire aprobarea 

organigramei, numărului de personal, statul de funcții nominal al aparatului de specialitate al 

primarului comunei Cernat. 
   

 

      Cernat la  13.12.2021 

 

Primar 

Rakosi Arpad 
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Nr. 8073/13.12.2021 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre cu privire aprobarea organigramei, numărului de personal, 

statul de funcții nominal al aparatului de specialitate al primarului comunei Cernat 

 

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului de personal, 

statul de funcții nominal al aparatului de specialitate al primarului comunei Cernat, am reținut că 

este întocmit în conformitate cu prevederile legale este necesar și oportun.  

Totodată, propun că ambele posturi vacante să fie funcții publice de consilier, și nu 

referent. Pentru funcțiile de achiziții publice respectiv impozite și taxe, consider necesar studii 

superioare și vechime în specialitate. 

 În contextul celor de mai sus în baza art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanța de urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, sunt de acord cu proiectul de hotărâre și propun spre 

aprobare de către Consiliul Local al comunei Cernat cu ocazia ședinței de consiliu din luna 

decembrie 2021.  

 

 

Kocsis Csilla  

Secretar general 
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Nr.8182/20.12.2021 

 

 

Comisia juridică și disciplină 

A V I Z 

asupra proiectului de hotărâre cu privire aprobarea organigramei, numărului de personal, 

statul de funcții nominal al aparatului de specialitate al primarului comunei Cernat 

 

Comisia juridică și disciplină, în data de 20.12.2021 s-a întrunit în ședință de lucru în 

vederea analizării proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului de personal, 

statul de functii nominal al aparatului de specialitate al primarului comunei Cernat. 

 Comisia a analizat proiectul de hotărâre, văzând raportul de specialitate al 

compartimentului de specialitate din aparatul de specialitate al primarului, s-a constatat că este 

întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar și oportun.   

 În contextul celor de mai sus în baza art. 136 alin. (8) lit. c) din Ordonanța de urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, Comisia avizează proiectul de hotărâre şi propune spre 

aprobare de către Consiliul Local, cu ocazia ședinței ordinare din luna decembrie 2021. 

Cernat la 20.12.2021 

 

 

  Președinte      Secretar 

Fabian Sandor     Ven Gabor 
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HOTĂRÂREA NR. 79/2021 

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

specialitate al primarului comunei Cernat 

 

Consiliul Local al comunei Cernat ,județul Covasna,  

întrunit în şedinţă sa publică ordinară din data de  21.12.2021,   

analizând Referatul de aprobare a primarului comunei Cernat, precum și raportul de specialitate 

privind aprobarea organigramei, numărului de personal și statul de funcții al aparatului de 

specialitate al primarului, 

Având în vedere: 

- Avizul Agenției Națională a Funcționarilor Publici nr. 62514/2017,  

- 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,   

- Ordinul nr. 139/10.06.2021 al Prefectului județului Covasna, pentru modificarea 

Ordinului nr. 120/2021 privind modificarea stabilirea numărului maxim de posturi la nivelul 

comunelor, orașelor și municipiilor din județul Covasna, precum și la nivelul Consiliului 

Județean Covasna  pentru anul 2021, 

În baza  și în temeiul art. 136, art. 409 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ,  

 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 nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu data adoptării prezentei hotărâri, HCL Cernat nr. 39/2021, privind aprobarea 

organigramei, numărului de personal și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al 

primarului comunei Cernat, își pierde valabilitatea. 

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

domnul Rakosi Arpad, primarul comunei Cernat.  

 

Cernat la 21.012.2021 

 Președintele de ședință      Contrasemnează 

     Mágori István       Secretar general 

              Kocsis Csilla Bea 
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