
                ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                    
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 10/2021
Privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului

comunei Valea Crişului pentru anul 2021

Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna
Întrunit în şedinţa sa publică ordinară din data de 28.01.2021,
Analizând expunerea de motive  întocmită de primarul comunei Valea Crişului,  prin

care  propune Consiliului  Local  al  comunei Valea Crişului,  aprobarea statului  de funcţii  al
aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Crişului pentru anul 2021, 

Având în vedere:
- rapoartele compartimentului de contabilitate, avizul secretarului general al comunei

Valea Crişului; 
- Dispoziţiile art 385 alin (3), art 390 alin (1),  art 405, art 407, art 409 alin (1) şi alin (3)

din O.U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
- Dispoziţia  primarului  comunei  Valea  Crişului  nr  2/2021  privind  numirea  d-nei

LÁSZLÓ RÉKA-KLÁRA în funcţia publică de execuţie de Consilier, grad profesional asistent -
Compartiment de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Valea Crişului, urmare a promovării în clasă,

- Dispoziţia primarului comunei Valea Crişului nr 3/2021 privind numirea d-nei MÁTÉ
KATALIN  în  funcţia  publică  de  execuţie  de  Consilier,  grad  profesional  asistent  -
Compartiment  financiar-contabil,  impozite  şi  taxe  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
primarului comunei Valea Crişului, urmare a promovării în clasă,

- Dispoziţia  primarului  comunei  Valea  Crişului  nr  4/2021  privind  numirea  d-nei
KOVÁCS  CSILLA  în  funcţia  publică  de  execuţie  de  Consilier,  grad  profesional  asistent  -
Compartiment  financiar-contabil,  impozite  şi  taxe  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
primarului comunei Valea Crişului, urmare a promovării în clasă

- Dispoziţia  primarului  comunei  Valea  Crişului  nr  16/2021  privind  încadrarea  d-lui
KERCSUJ  ARPAD  în  funcţia  de  Muncitor  necalificat  -  Compartiment  administrativ
gospodăresc

În temeiul dispoziţiilor art 129 alin (2) lit ”a”, alin (3) lit ”c” 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 organigrama şi statul de funcţii cuprinzând numărul de personal al
aparatului de specialitate al Primarului comunei  Valea Crişului, pentru anul 2021, conform
anexelor  nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărârii  se  însărcinează  persoana
responsabilă  cu  gestionarea  resurselor  umane  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
primarului comunei Valea Crişului.

Valea Crişului, la 28.01.2021

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
    Secretar general al comunei

        VARGA OTTILIA-ÉVA                                         PANAITE ANA-DIANA


