
  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

primarului comunei Suseni 
 
 
 Consiliul Local al Comunei Suseni în şedinţa sa ordinară din data de 31 martie 
2022; 

  
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 1239/2022 prezentat de Primarul Comunei Suseni; 
-  Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Suseni înregistrat sub nr. 1328/2022; 
 În conformitate cu prevederile: 

- art. 129 alin. (2) lit. ”a„ , alin. (3) lit.”c”, art. 154 alin. (2) și alin. (3), art. 385 alin. (3), 
art. 404, art. 405, art. 409 alin. (1), alin. (3) lit. „b”, art. 539 și art. 541 din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Procesului verbal final nr. 762/22.02.2022 întocmit cu ocazia finalizării concursului 
pentru promovarea în grad, din inspector, clasa I, grad profesional debutant, în inspector, 
clasa I, grad profesional II în cadrul ”Compartimentului Cămin Cultural” – din data de 22 
februarie 2022; 

- Cererea doamnei Elekes Köllő Angéla înregistrată cu nr. 1225/25.03.2022 prin care 
solicită încetarea raportului de serviciu cu acordul părților, începând cu data de 25.03.2022 

- art. 31, art. 4 alin. (1) din Anexa nr. VIII, Subcapitolul 9, Capitolul II din Legea nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit in fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Suseni nr. 13/2021 privind aprobarea 
modificării Statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al primarului 
comunei Suseni; 

- Legii nr. 53/2003, Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În conformitate prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. ”a” din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
 
 
 
 



  

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se aprobă transformarea postului contractual de inspector, clasa I, grad 
profesional debutant în cadrul Compartimentului Cămin cultural în inspector, clasa I, 
grad profesional II.   

Art. 2. Se aprobă transformarea funcției publice de execuție vacante, de inspector, 
clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului de administrație publică 
locală, în funcție publică de inspector, clasa I, grad profesional debutant.   

Art. 3. Se aprobă modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Suseni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
comunei Suseni. 
 Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Comunei 
Suseni, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Suseni şi Instituției Prefectului 
- Judeţul Harghita şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul primăriei, în 
spaţiul accesibil publicului, precum şi pe pagina de internet www.suseni.ro .  
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din 31 martie 2022 

 
 

Președinte de ședință         Contrasemnează pentru legalitate 
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