
ROMANIA 
JUDEJUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI 
CRISTURU SECUIESC 

HOTÁRÁREA NR. 61/2022 
privind aprobarea transformarii functiei publice de executie de consilier clasa 1, grad 

profesional superior in functia de consilier clasa 1, grad profesional debutant 
in cadrul compartimentului de asistenta sociala §i sanatate 

Consiliul Local al ora§ului Cristuru Secuiesc intrunit la §edinta ordinara la data de 24 
martie 2022, desfa§urat in sistem hibrid, prin prezenta fizica �i utilizand platforma online de 
videoconferinta „Zoom"; 

Avand in vedere: 
- proiectul de hotarare al primarului nr. 51 din 10 martie 2022;
- referatul de aprobare al primarului, inregistrat sub nr. 165/2022;
- raportul compartimentului juridic, resurse umane §i relatii cu publicul, inregistrat sub

nr. 166/2022; 
- avizul comisiei de specialitate nr. 5 pentru probleme juridice, agricultura, comert,

servicii §i administratie publica locala, inregistrat sub nr. 209/2022; 
Jinand cont de: 
- prevederile art. 409 alin. 1 §i 3 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019

privind Codul administrativ; 
- Hotararea Consiliului Local nr. 42/2022 privind aprobarea bugetului de venituri §i 

cheltuieli al ora§ului Cristuru Secuiesc pe anul 2022 
- Hotararea Consiliului Local nr. 43/2022 privind aprobarea organigramei, statului de 

functii pentru aparatul de specialitate al primarului ora§ului Cristuru Secuiesc, Muzeului 
,,Molnár István", Bibliotecii ora§ene§ti §i aparatul propriu al Consiliului Local; 

Pe baza prevederilor art. 129 alin. 2 lit. "a", alin. 3 lit. ,,e", art. 139 §i art. 196 alin. 1 lit. 
,,a" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTÁRÁ$TE: 

Art. 1: Transformarea functiei publice de executie de consilier clasa 1, grad profesional 
superior in functia de consilier clasa 1, grad profesional debutant in cadrul compartimentului 
de asistenta sociala �i sanatate. 

Art. 2: incepand cu data de 1 aprilie 2022 astatul de functii se modifica corespunzator 
prezentei hotarari. 

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza secretarul 
general al ora§ului Cristuru Secuiesc, compartimentul juridic, resurse umane �i relatii cu 
publicul din cadrul aparatului de specialitate al primarului ora§ului Cristuru Secuiesc. 
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