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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar – Primar 

1 exemplar – Dosar concurs 

1 exemplar –Antonela Ancu 
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Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 

nr.679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți 

exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei 

comunei Bod. 
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PRIMĂRIA  COMUNEI  BOD 
Școlii, 139, Bod, Brașov, 507015 

tel: +40 268283099   fax: +40 268283190 

contact@primariabod.ro      www.primariabod.ro  

 

 Din 06.02.2020 

 

DISPOZIȚIE nr.58 

privind emiterea dispoziției pentru modificarea comisiei de concurs,  constituită prin Dispoziția nr. 

295/09.12.2019 privind  desemnarea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru 

concursul organizat în data de 07.02.2020 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, 

Compartimentul Achiziții- Biroul Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr.6417/05.02.2020, întocmit de Magdalena VARGA, inspector Resurse 

Umane- Birou Economic; 

▪ prevederilor art. 8 din H.G.nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - Cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice prin Dispoziția nr. 295/09.12.2019 s-a constituit comisia de concurs și comisia 

de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 07.02.2020 pentru 

ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, Compartimentul Achiziții- Biroul Economic 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod; 

▪ Dosarul pe rol cu nr. 18256/197/2016 la Tribunalul Brașov; 

▪ Dosarul pe rol cu nr. 25546/197/2019 la Judecătoria Brașov; 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit .b) și art.199 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 

DISPUNE: 

 

Art.1  Se modifică art. 1 din dispoziția nr.295/09.12.2019 privind desemnarea comisiei de concurs, a comisiei 

de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru concursul organizat în data de 07.02.2020 pentru 

ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, Compartimentul Achiziții – Biroul Economic din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod ,în sensul că: 

▪ se  înlocuiește doamna Silvia DAVID  Consilier juridic, Compartimentul Juridic , care are calitatea 

de membru în comisia de concurs  prevăzută la art.1 din dispoziția nr. 295/09.12.2019, cu doamna 

Georgeta Antonela ANCU, Inspector, Compartimentul Contabilitate- Biroul Economic; 

Art.2 Celelalte articole prevăzute în dispoziția nr.295/09.12.2019, rămânând neschimbate. 
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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar – Primar 

1 exemplar – Dosar concurs 

1 exemplar – Membrii comisiilor 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 

nr.679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți 

exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei 

comunei Bod. 
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Art.3 Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează  Compartimentul 

Resurse Umane. 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


