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ROMÂNIA  
Judeţul SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL 

AL COMUNEI BOGDAND 
 
 

HOTĂRÂREA Nr.8/2019 
 

privind  modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Bogdand, judeţul Satu Mare, al instituţiilor şi 

serviciilor publice subordonate  Consiliului local al comunei Bogdand; 

 
 Consiliul local al comunei Bogdand întrunit în şedinţa ordinară la data de 
28.02.2019; 
 Având în vedere Expunerea de motive a primarului comunei Bogdand 
nr.230/01.02.2019 din care rezultă necesitatea şi oportunitatea adopării unei hotărâri 
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Bogdand, al instituţiilor şi serviciilor publice 
subordonate  Consiliului local Bogdand, raportul compartimentului de resort  întocmit 
de către Secretarul comunei nr. 229/01.02.2019 şi Raportul comisiei de specialitate a 
Consiliului Local Bogdand nr. 231/01.02.2019; 
 In baza prevederilor art. 107 alin. (2), lit. b din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017, privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, 

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „a“, alin. (3) lit. „ b”, art. 45 alin. 
(1) şi art. 115 alin. (1) lit. „ a ” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare 
 
 
      HOTĂRĂŞTE : 
 
 

Art.1.- Se modifică Statul de funcţii al personalului din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Bogdand, instituţiilor şi serviciilor publice pentru 
anul 2019 după cum urmează: 

- Funcția publică de execuție referent, clasa III, gradul profesional asistent, 
studii medii, se transformă în Funcție publică de execuție consilier, clasa I, 
grad profesional asistent, studii superioare de lungă durată, în cadrul 
Compartimentului Stare Civilă. 

- Funcția contractuală de execuție muncitor calificat, grad profesional 
debutant, studii profesionale se modifică în funcție contractuală de 
execuție muncitor calificat, grad profesional debutant, studii medii 
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încheiate cu obținerea diplomei de bacalaureat în cadrul Compartimentlui 
Salubrizare.  

 
Art.2. - Anexa nr.II  la HCL 44 din 21.12.2018 privind aprobarea 

organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii al personalului din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Bogdand, judeţul Satu Mare, al 
instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului local al comunei Bogdand se 
va modifica în mod corespunzător. 

 
Art. 3.- Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul 

comunei Bogdand, judeţul Satu Mare. 
 
Art.4.- Prezenta hotarâre se va comunica, prin grija secretarului comunei  

Bogdand: 
- Primarului comunei Bogdand; 
- Institutiei Prefectului Judeţului Satu Mare; 
- Publicului prin afişare. 

 

Adoptată în şedinţa ordinară din 28.02.2019 . 
 

    
 
 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                     Contrasemnează: 
SZILAGYI ANTAL-ATTILA                                             SECRETARUL 
COMUNEI, 

                               Cu atribuții delegate 
   -consilier local-         Temian Simona 
L.S.  
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 respectiv 
ale art.98 din Legea nr.215/2001 republicată, modificată şi completată. 

Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi; 10; 
Nr.total consilieri absenţi: 1 ; 
Voturi pentru: 10; 
Voturi împotriva: 0 ; 
Abţinere:0. 


