
Primăria comunei Zăbala, str. Principală nr. 829, Zăbala 527190    Tel/Fax: 0267-375213, Email: office@zabola.ro,secretar@zabola.ro Pagină web: 
www.zabola.ro   

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 
    COMUNA ZĂBALA – CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
HOTĂRÂREA NR.28/2021 

Cu privire la modificarea și completarea HCL nr.12/2021 cu privire la modificarea şi actualizarea 
statului de funcţii şi a organigramei aparatului de specialitate al primarului 

 

Consiliul Local al comunei Zabala, judeţul Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de 27 
mai 2021, 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.3613/21.05.2021 întocmit şi ini ţiat de D - nul primar, 
Raportul de specialitate nr.3614/21.05.2021, Raportul de avizare al Comisiei de specialitate al 
Consiliului local al Comunei Zăbala nr.3733/27.05.2021;  
 În conformitate cu 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 
adresa MAI – Instituției Prefectului Județul Covasna nr.5431/26.04.2021. 
 În temeiul,  art.129 din CodulAdministrativ. 
          În temeiul,  art.196 din alin (1) lit. a din  CodulAdministrativ. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1  Se aprobă modificarea Art. 1.  al hotărârii nr.12/2021 care va avea următorul cuprins: 

“Se aprobă modificarea Hotararii nr.48/2019 privind 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 . Se abroga Art.2 din Hotararea nr.12/2021. 
Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Zăbala. 

 
 

 Zăbala, la 27 mai 2021 
 
 

                       Preşedinte de şedinţă, 
                BURNICHI GHEORGHE-FLORIN    
                  Secretar general,  

                              BARABÁS RÉKA 


