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Avizat, 

Secretar general al  

comunei Bogdand 

Temian Simona 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI BOGDAND 

Nr. 50/SG/09.07.2020 

 

PROIECT DE HOTARARE 

privind  aprobarea Regulamentului de  Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Bogdand 
  

Consiliul local al comunei Bogdand, întrunit în şedinţa ordinară la data de _____________ ; 

 Având în vedere : 

- Referatul de aprobare nr. 51/SG/09.07.2020  întocmit de primarul comunei Bogdand; 

- HCL 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; 

- OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

- dispozițiile art.40 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 

Ținând cont de: 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

   În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. (a) și alin. 3 lit. (c), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. 

a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1.-  Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Bogdand, conform Anexei nr. 1care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2.- Prezentul Regulement de Organizare şi Funcţionare va fi adus la cunoștință sub semnătură 

funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului Comunei 

Bogdand. 

 Art.3.- Cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziții contrare. 

Art.4.- .-Prezenta Hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al comunei Bogdand, în 

termenul prevăzut de lege:  

 Primarului comunei Bogdand,  

 Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare,  

Adoptată în şedinţa ordinară  la __________. 

 

INIȚIATOR, 

PRIMARUL COMUNEI, 

BOJAN AUREL 
L.S 
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: 9 ; 

Nr.total al consilierilor prezenţi;-- ; 

Nr.total consilieri absenţi: -- ; 

Voturi pentru:-- ; 

Voturi împotriva: -- ; 

Abţinere:--. 


