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 Nr.17354 din 07.06.2021 

 

Primarul comunei Bod, județul Brașov 

In conformitate cu art.136 alin(8) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Bod următorul: 

 

PROIECT de HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului privind  transferul personalului contractual în/din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Bod, județul Brașov 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare cu nr.17357 din data de 07.06.2021  privind transferul personalului 

contractual în/din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod, județul Brașov 

întocmit de Primarul comunei Bod, dl Sergiu ARSENE; 

▪ Raportul de specialitate nr.17356/07.06.2021, întocmit de Magdalena VARGA, Inspector Resurse 

Umane-Serviciu Economic; 

▪ HCL nr. 205/03.12.2020 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de Salarii 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod; 

▪ Prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

▪ OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare  

În temeiul prevederilor art.129 alin.(3) lit.a), art.139 alin.(3) lit.i) și art.196 alin.(1) lit.a)  din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ: 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Consiliul Local Bod aprobă  Regulamentul privind  transferul personalului contractual în/din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod, județul Brașov, conform Anexei , ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Compartimentul Resurse Umane . 

 

Inițiator,                     Vizat pentru legalitate, 

Primarul comunei Bod,                  Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 

 

 

                              

 


