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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 
  

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al 
primarului comunei Bodești  

   Având în vedere: 
 - referatul de aprobare al Primarului comunei Bodești  înregistrat sub nr. 3289 din 12.05.2021 
în conformitate cu prevederile art.136, alin. (8), lit. a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 
- raportul Compartiment relații publice registratura, stare civilă si  arhivă înregistrat sub nr. 3290 
din 12.05.2021 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit. b) din O.U.G nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 
- avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local; 
- Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici cu nr. 7754/2017; 
- prevederile art. III din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată 
prin Legea nr. 13/2011; 
- prevederile art 129, alin.(3), lit.c) art. 158, art. 370, art. 382, art. 391, art. 405, art.407, art. 
409, art. 512, alin. (3) şi (9) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului local al comunei Bodești nr. 7 din 25.02.2021 privind aprobarea 
modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei 
Bodești, 
 În temeiul art. 129, alin.(3), lit. a), art. 139, alin. (1) coroborat cu art. 5, lit. ee) şi ale art. 196, 
alin (1), lit. a) din O.U.G.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
Consiliul Local al comunei Bodești adopta prezenta hotărâre: 

 
 Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului 
comunei Bodești, după cum urmează: 
- Funcția contractuală  de referent de specialitate din cadrul Biroului contabilitate, financiar, 
impozite și taxe locale se va transforma  in funcția de specialitate consilier grad profesional  IA. 
  Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Bodești 
prin Compartiment relații publice registratura, stare civilă si  arhivă din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Bodești. 
 Art.3. Secretarul  general al comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților si 
persoanelor interesate. 
  
 Nr. 22 din 13.05.2021 

 
Preşedinte de şedință, 

Elena BUSUIOC 
Contrasemnat  pentru legalitate, 

Secretar general, 
Ionel BOSTAN 

 
 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de 13.05.2021, cu 
respectarea art. 139, alin. (1), (majoritate simplă), coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 9 voturi pentru, 3 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie 
şi 12 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 


