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în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile 
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din 15.12.2022  

 

 

HOTĂRÂREA nr.224 

privind aprobarea transformării postului contractual de execuție, vacant, de muncitor necalificat, treaptă 

profesională I, Compartimentul Gospodărire Comunală în muncitor calificat, treaptă profesională I- electrician 

de întreținere și reparații 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.36868/08.12.2022, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr.36870/08.12.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.36869/08.12.2022, întocmit de Magdalena VARGA, Consiilier Resurse 

Umane, Biroul Economic; 

▪ Prevederile art. 554, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Hotărârii nr. 1.336/ 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și 

dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; 

▪ Prevederile Legii nr. 53/2002 privind Codul muncii cu modificările și completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.a) și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă transformarea postului contractual de execuție, vacant, de 

muncitor necalificat, treaptă profesională I, Compartimentul Gospodărire Comunală în muncitor calificat, 

treaptă profesională I- electrician de întreținere și reparații. 

ART.2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

 

                                                                                                                                        Vizat pentru legalitate, 

Președinte de ședință,                Secretar general UAT, 

Gheorghe BODEAN               Daniela-Laura AXENIE 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi pentru din totalul de 15 consilieri prezenți. 
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