
                         COMUNA BOGDAND,   JUDEȚUL SATU MARE                        

                           BOGDAND, NR.310/A, TEL/FAX:0261-828201,  e-mail:bocotar@yahoo.com 

 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA BOGDAND 
CONSILIUL LOCAL 

      
 

 HOTARAREA NR. 37/2019 
 

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 19.09.2019; 
 
Având în vedere  

- Referatul de aprobare la proiectului de hătărâre 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 nr.2249/04.09.2019 

-  Raportul de specialitate la proiectul de hotărîre privind 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 
nr. 2248/04.09.2019   

-  Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Bogdand nr. 2334/18.09.2019 
la proiectul de hotărîre privind 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; 

- obligația de aprobare a structurii organizatorice prin care se stabilește funcția 
publică specifică de secretar general al unității administrativ-teritoriale; 

- obligația de stabilire a funcției publice de execuție de consilier achiziții 
publice; 

 Văzând prevederile art. 409, alin. (1)  și alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, potrivit cărora: 

- alin. (1) autoritățile și instituțiile publice comunică Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la dispunerea măsurii 
prin act administrativ, orice modificare intervenită în situația funcționarilor publici 
și a funcțiilor publice 

- alin. (3) Modificările intervenite in situatia functiilor publice se fac prin acte 
administrative emise in urmatoarele situatii: 
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a) intervenirea unor modificari in structura functiilor publice din cadrul autoritatilor sau 
institutiilor publice, ca urmare a promovarii in clasa si a promovarii in grad profesional a 
functionarilor publici; 
b) transformarea unei functii publice vacante intr-o functie publica cu o alta denumire sau 
intr-o functie publica de nivel inferior ori superior, cu incadrarea in numarul maxim de 
posturi aprobat pentru autoritatea sau institutia publica si in fondurile bugetare anuale 
alocate. 
 
Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, astfel: 

- art. 611, alin. (1) autoritatile publice locale au obligatia ca în termen de maximum 
120 de zile de la data intrarii în vigoare a titlului II al partii a VI-a sa aprobe 
structura organizatorica prin care se stabileste functia publica specifica de 
secretar general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, prin 
transformarea functiei publice generale de secretar al unitatii administrativ- 
teritoriale, respectiv al subdiviziunii administrativ-teritoriale; 

- art. 390, alin. (2), conform căruia, functia publica de secretar general al unitatii 
administrativ-teritoriale, respectiv cea de secretar general al subdiviziunii 
administrativ-teritoriale sunt functii publice de conducere specifice; 

- art. 610, alin. (1) autoritatile si institutiile publice au obligatia ca în termen de 
maximum 120 de zile de la data intrarii în vigoare a titlului II al partii a VI-a sa 
stabileasca functia publica/functiile publice de executie de consilier achizitii 
publice prin schimbarea denumirii functiilor publice de executie care au în 
atributiile postului activitati de achizitie publica mai mult de 50% sau prin 
transformarea ori înfiintarea unei/unor functii publice de consilier achizitii publice 
în situatia în care nu exista functii publice de executie cu atributii aferente 
activitatii de achizitii publice mai mult de 50%. 
   (2) Functionarii publici care la data aprobarii structurii organizatorice în 
conditiile alin. (1) ocupa functii publice care implica desfasurarea de activitati de 
achizitie publica, în proportie mai mare de 50% din atributiile aferente functiei 
publice, vor fi numiti în functiile publice de consilier achizitii publice în maximum 
30 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1). 

- Prevederile art.3 alin.(1) din Anexa nr.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

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 : 
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Art.1.- Se aprobă Organigrama şi numărul de personal din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Bogdand, instituţiilor şi serviciilor publice, conform 
Anexei nr. I. 

Art.2.- Se aprobă Statul de funcţii al personalului din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Bogdand, instituţiilor şi serviciilor publice conform Anexei 
nr. II. 

Art. 3.- Anexele nr.I si nr.II  fac parte integrantă  din prezenta hotărâre. 
Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei 

Bogdand, judeţul Satu Mare. 
Art.5.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Bogdand  nr. 44 din 21.12.2018. 
Art.6.- Prezenta hotarare se va comunica, prin grija secretarului comunei  Bogdand: 
- Primarului comunei Bogdand; 
- Institutiei Prefectului Judeţului Satu Mare; 
- Compartimentul financiar – contabil; 
- Publicului prin afişare. 

 
 

Adoptată în şedinţa ordinară din 19.09.2019. 
 
 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                     Contrasemnează: 
  CÂMPAN DORIN                                                    SECRETARUL COMUNEI, 
 -consilier local-                TEMIAN SIMONA 
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: 11 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi; 10; 
Nr.total consilieri absenţi: 1 ; 
Voturi pentru: 10; 
Voturi împotriva: 0 ; 
Abţinere:0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


