
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA BOGDAND 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E A   Nr. 37/2020 

privind  modificarea Anexei nr. II  din HOTARAREA NR. 37/19.09.2019 privind aprobarea 
Organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul de 
specialitate al Primarului  comunei Bogdand, județul 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 08.12.2020; 

Având în vedere  
           Referatul de aprobare nr. 499/SG/27.11.2020 la proiectului de hătărâre pentru  
modificarea Anexei nr. II  din HOTARAREA NR. 37/19.09.2019 privind aprobarea 
Organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul de 
specialitate al Primarului  comunei Bogdand, județul Satu Mare, al instituţiilor şi 
serviciilor publice subordonate  Consiliului local al comunei Bogdand;  
 Raportul nr. 499/SG/27.11.2020 întocmit de secretarul general al comunei Bogdand; 
 Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Bogdand nr. 
2718/27.11.2020, nr. 2724/27.11.2020 si nr. 2727/27.11.2020  

Luând în considerare încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit conform anexei 
la O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare (actualizată); 

În baza prevederilor art. 129 alin.(2) lit. a), alin. 3 lit. c) și art. 139 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ 

 
      HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1.- Se aprobă modificarea Anexei nr. II  din HOTARAREA NR. 37/19.09.2019 
privind aprobarea Organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul 
de specialitate al Primarului  comunei Bogdand, județul Satu Mare, al instituţiilor şi serviciilor 
publice subordonate  Consiliului local al comunei Bogdand, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.- Prezenta hotarare se va comunica, prin grija secretarului comunei  Bogdand: 
- Primarului comunei Bogdand; 
- Institutiei Prefectului Judeţului Satu Mare; 
- Publicului prin afişare. 
Adoptată în şedinţa extraordinară  la 08.12.2020. 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    CONTRASEMNEAZĂ: 
           NAGY IULIANA                       L.S.              SECRETAR GENERAL  
                                                                                         AL COMUNEI BOGDAND,  
                                                                           TEMIAN SIMONA 
 -consilier local-       
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind 
Codul Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi; 11; 
Nr.total consilieri absenţi: 0; 
Voturi pentru: 11; 
Voturi împotriva: 0 ; 



Abţinere:0. 
 


