
               

ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 

COMUNA VÂRGHIŞ 

CONSILIU LOCAL 

 HOTĂRÂRE NR. 35/2022 

cu privire la modificarea Horărârii Consiliului Local nr. 16/2022 privind aprobarea organigramei și 

a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Vârghiș 

 

Consiliul Local al comunei Vârghiș, județul Covasna,  

Întrunit în ședința ordinară din data de 22 iunie 2022, 

Analizând Referatul de aprobare al Primarului comunei Vârghiș și Raportul de specialitate privind 

aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Vârghiș, 

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, 

Luând în considerare dispozițiile art. 370 alin. (2) lit.d) coroborat cu art. 407 și art. 409 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere Ordinul nr. 78/2022 privind stabilirea numărului maxim de posturi la nivelul 

comunelor, orașelor și municipiilor din județul Covasna, precum și la nivelul Consiliului Județean Covasna 

pentru anul 2022, emis de Prefectul județului Covasna, 

În temeiul art 129 alin.(2) lit.a coroboat cu art.129 alin.(3) lit.c, art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) 

lit. a) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei și a Statului de funcții, anexa nr. 1 și anexa nr. 2 al 

Hotărârii nr. 16/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Vârghiș, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare.  

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei Vârghiș, 

prin aparatul de specialitate al Primarului. 

 

Vârghiș, la 22 iunie 2022 

 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      CONTRASEMNEAZĂ, 

Román Attila  SECRETAR GENERAL        
Kolumbán Boglárka                                      

 


