
 

 

HOTĂRÂREA NR. 4/2022 

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  26.01.2022,   

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. 79/2021, 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 26 .01.2022 

 Președintele de ședință      Contrasemnează 

     Mágori István       Secretar general 

              Kocsis Csilla Bea 
 
Difuzarea: 

1 ex.la dosar cu sedintele consiliului local 

1 ex.la primar 

1 ex.la Instituţia Prefectului judeţului Covasna 

1 ex.la ANFP 

1 ex. la afişare 
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