
  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Suseni 
 
 
 Consiliul Local al Comunei Suseni în şedinţa sa ordinară din data de 25 august 
2022; 

  
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 2810/2022 prezentat de Primarul Comunei Suseni; 
-  Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Suseni înregistrat sub nr. 2811/2022 și Raportul de avizare al Comisiei 
economico-finnciare, amenajarea teritoriului și urbanism; 
 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, art. 610 alin. (1) și Lista cuprinzând funcțiile publice 
– Anexa nr. 5, pct. I, lit. C, subpct. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- observațiile de ordin legal făcută de către Agenția Națională a Funcționarilor 
Publici, prin adresa nr. 16993/2022, înregistrată la instituția noastră cu nr. 2471/06.07.2022, 
referitor la faptul că autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să organizeze un 
compartiment distinct pentru relații cu publicul, și necesitatea înscrierii corecte a 
denumirii funcției publice generale de execuție de consilier achiziții publice; 

- art. 6 alin. (1) din OG nr. 26/2002 privind reglementarea activității de soluționare a 
petițiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Suseni nr. 40/2022 privind aprobarea 
modificării Statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al primarului 
comunei Suseni; 

- prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit in fonduri 
publice, cu modificările și 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 modificarea denumirii Compartimentului de administrație publică 

locală, care va avea denumirea de Compartiment relații cu publicul. 



  

Art. 2. Se aprobă corectarea erorii materiale strecurate în denumirea funcției publice 
de consilier achiziții publice, din greșit consilier achiziții în corect consilier achiziții 
publice. 

Art. 3. Se aprobă Organigrama și Statul de funcții al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Suseni cu modificările prevăzute în art. 1 și art. 2, conform anexelor 
nr. 1 și 2. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr. 40/2022 privind 
modificarea Statului de funcții a aparatului de specialitate al primarului comunei Suseni, 
își încetează aplicabilitatea. 

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
comunei Suseni. 
 Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al 
Comunei Suseni, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Suseni, Instituției 
Prefectului - Judeţul Harghita și Agenției Națională a Funcționarilor Publici 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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