
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 152/2020 

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 81/2020 

privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Covasna  

 

 Consiliul Judeţean Covasna,  

 întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 12 noiembrie 2020, 

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Covasna pentru 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 81/2020 privind 

aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Covasna, 

 văzând Raportul Direcției Economice, precum şi Avizele comisiilor de specialitate din 

cadrul Consiliului Județean Covasna, 

având în vedere: 

- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare;  

în baza art. 173 alin. (2) lit. c) și în temeiul art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 81/2020 privind 

aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Covasna, cu modificarea ulterioară, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. II. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare în conformitate cu prevederile art. 

199 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Art. III. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 128/2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 81/2020 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, 

 

Sfântu Gheorghe, 12 noiembrie 2020.  

                   TAMÁS Sándor 

      Preşedinte 

               Contrasemnează: 

                  VARGA Zoltán, 

 Secretar general al județului Covasna 


