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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 
 
 

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

Primarului Comunei Suseni 
 
 
 

 Consiliul Local al Comunei Suseni în şedinţa ordinară din data de 20 
martie 2014; 
 Analizând Expunerea de motive a Primarului Comunei Suseni 
înregistrată la nr. 761/2014; Raportul de avizare nr. 16/2014 al Comisiei 
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism şi nr. 762/2014 al 
secretarului Comunei Suseni întocmite în acest sens; 
 Ţinând cont de: 

- vacantarea prin decesul D-nei Deak Anna a postului de funcţionar 
public de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul 
Compartimentului de Contabilitate; 

- HCL nr. 36 din 4 septembrie 2013 privind aprobarea Statului de funcţii şi 
Organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Suseni; 

-HCL nr. 2/2014 privind aprobarea modificării Statului de funcţii a 
aparatului de specialitate al primarului Comunei Suseni; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 107 şi art. 112, alin. (1) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul 

Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- H. G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici; 
-Legii - cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice; 
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a, art. 3 lit. b) şi art. 45 din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, 
modificată şi completată 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1 Modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

primarului comunei Suseni aprobat prin HCL nr. 36/2013 astfel:  
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a) în cadrul Compartimentului de contabilitate, postul de funcţionar 
public de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent se 
transformă în post de funcţionar public de execuţie de inspector, clasa 
I, grad profesional principal; 

b) în cadrul Compartimentului achiziţii publice, postul de funcţionar public 
de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal se 
transformă în post de funcţionar public de execuţie de inspector, clasa 
I, grad profesional asistent.  
Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul comunei Suseni. 
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţul 

Harghita, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin grija secretarului Comunei Suseni. 
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din 20 martie 2014  
    
 
 
 
 
 

Preşedinte de şedin ţă   Contrasemneaz ă  
               Secretar 

       Elekes-Köll ő Márta   Kovács Ileana Éva 
 


