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 din 07.02.2020 

DISPOZIȚIE nr.60 

privind delegarea atribuțiilor Primarului comunei Bod către viceprimarul comunei Bod 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Prevederile art.155 și art.157 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

▪ Referatul de motivare nr. 6476/07.02.2020 întocmit de Daniela-Laura AXENIE  Secretarul general 

UAT Bod; 

▪ Art.120 alin.(1) din Constituția României, republicată; 

▪ Art.7 alin.(2) din Codul Civil; 

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 Începând cu data prezentei dispoziții până la data de 30.06.2020, se deleagă domnului Gheorghe 

BODEAN, Viceprimar urmatoarele atributii ale Primarului comunei Bod: 

a) atributii exercitate de reprezentant al statului, in conditiile legii: 

▪ indeplineste functia de ofiter de stare civila si autoritate tutelara si asigura fucntionarea 

serviciilor publice locale de profil 

b) atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor, de interes local: 

▪ ia masuri pentru organizarea executarii si executarea in concret a activitatilor din 

urmatoarele domenii: 

i. cultura; 

ii. tineret; 

iii. sport; 

iv. ordine publica 

v. situatii de urgenta 

vi. poduri si drumuri publice 

vii. serviciile comunitare de utilitati  publice de interes local(iluminat public, 

gestionarea cainilor comunitari) 

viii. alte servicii publice de interes local stabilite prin lege 

▪ asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege si actioneaza pentru 

respectarea prevederilor acestora 
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▪ emite avizele, acordurile si autorizatiile  ulterior verificarii si certificarii de catre 

comaprtimentele de specialitate din punct de vedere al regularitatii, legalitatii si de 

indeplinire a cerintelor tehnice 

Art.2 Semnează pentru și în numele primarului comunei Bod, corespondenta si documentele emise de 

compartimentele din cadrul aparatului de specialitate după cum urmează: 

- Arhitect Sef; 

- Compartimentul Urbanism; 

- Compartimentul Cultura; 

- Compartimentul Patrimoniu si Situatii de urgenta; 

- Compartimentul Gospodarire Comunala; 

- Controlul Integral pentru Poluare cu Nutrienti; 

Art.3 Viceprimarul va comunica primarului în scris sau verbal, ori de câte ori se solicită de către acesta, 

informații privind exercitarea atribuțiilor stabilite prin prezenta dispoziție. 

Art.4 Primarul rămâne competent să exercite oricând una sau mai multe atribuții delegate, actele sale 

efectuate în legătură cu acestea fiind întru totul valabile. 

Art.5 Incepand cu data prezentei, orice alta dispozitie contrara isi inceteaza aplicabilitatea. 

Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Viceprimarul și Compartimentul Resurse Umane 

din cadrul aparatului de specialitate  

 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


