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JUDETUL ARGE$

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOGATI

uorAnAnn
Privind transformarea unei funclii publice de execulie vacante din cadrul aparatului de
speciolitate al Primarului comunei Bogali

Consiliul Local al comunei Boga{i, jude}ul Argeq,
Avflnd in vedere:

intrunit in ;edin{d ordinard;

Referatul de aprobare al Primarului comunei Boga{i;
Raportul de specialitate intocmit de compartimentul

proiectului de hotf,rAre, iniliat de primar;
Anexele nr.1 - 2 la Proiectul de HotdrAre;
Prevederile O.U.G. nr.6312010 privind modificarea qi

finanlele publice locale, precum qi pentru stabilrea unor
completdrile ulterioare;

Att. 409 din OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile
u lterioare,

gi completdrile

Prevederile art. 129 alin. (3) lit. c) din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare

In temeiul art. 139 alin. (l) din OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificirile
g completSrile ulterioare,

Constatdnd ca sunt intrunite condiliile  legii pentru adoptarea hotdrdrii;
Pentru aceste motive;
Consiliul Local al comunei Bogali adoptl prezenta

HOTARARE:

Art.l. Se aprobd transformarea funcliei publice de execulie vacante de inspector clasa I grad
profesional debutant din cadrul compartimentului administralie gi stare civild in funcfia publicd de
execulie vacantd de consilier juridic clasa I grad profesional debutant in cadrul compartimentului
administratie gi stare civi15.

Art.2. (1) Organigrama autoritatilor administra(iei publice locale din comuna Bogafi ca
structurl graftcd, este previzutd.in anexa nr.l laprezenta hotdrdre.

(2) Statul de func(ii privind structura organizatoricd a autoritSlilor administra{iei
publice locale din comuna Boga(i este prevdzutin anexa nr.2laprezentahotirAre.

Art.3. Anexele nr. 1 gi 2 fac parte integrantd din prezenta hotdrdre
Art.4. Secretarul general al localitdlii va comunicaprezentahotdr0re :

- Instituliei Prefectului - Jude{ul Argeq pentru exercitarea controlului de legalitate;
- A.N.F.P. Bucuregti;
- Primarului comunei Bogafi;
- Aparatului propriu pl primarului aducere la indeplinire; precum qi oric6rei persoane
interesate.

PRE$ED
Nicolae

Nr---6-
Din 11.02.2021

TOTAL CONSILIERI 13

Prezenli /  I .goaalitatevot:deschis
Voturi pentru d
Voturi impotriv; '-
Abtineri -f

de specialitate privind fundamentarea

completarea Legii nr.27 3 12006 privind
mdsuri financiare,cu modificirile si

Contrasemneazi
SECREIAR GENERAL.
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