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HOTĂRÂREA NR.12/2021 

Cu privire la modificarea şi actualizarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului de 
specialitate al primarului 

 
 

Consiliul local al comunei Zăbala, judeţul Covasna întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 
februarie 2021, 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.1053/23.02.2021 întocmit şi ini ţiat de D - nul primar și 
Raportul de specialitate nr.1058/23.02.2021, Raportul de avizare al Comisiei de specialitate al 
Consiliului local al Comunei Zăbala nr.1091/25.02.2021;  

Ținând cont de: 
-  prevederile prevederile Legii – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art.370, art.407, art.610 alin.1, art.611 alin.1 şi 2 din CodulAdministrativ 
 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), şi alin. (7), lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulteriare; 

În temeiul art. 139 alin. (3) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulteriare; 

 
HOTĂRĂŞTE 

Art. 1.  Se aprobă modificarea și actualizarea Statului de funcţii şi a Organigramei aparatului de 
specialitate al primarului – conform anexelor nr. 1 şi nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 . La data intrării în vigoare a prezentei, orice prevedere contrară se abrogă. 
Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Zăbala 
 
 Zăbala, la 25 februarie 2021 
 

               Preşedinte de şedinţă, 
                AMBRUS ATTILA    
                  Secretar general,  

                              BARABÁS RÉKA 


