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 din 24.02.2020 

 

DISPOZIȚIE nr. 71 

privind desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru 

concursul organizat în data de 24.03.2020 pentru ocuparea a două posturi vacante de personal contractual, 

de execuție, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr.7098/20.02.2020, întocmit de Magdalena Varga,  Inspector Resurse 

Umane - Birou Economic; 

▪ art.8 din HG nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 

contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

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 desemnează comisia de concurs, pentru concursul organizat în data de 24.03.2020 pentru 

ocuparea a două posturi vacante de personal contractual, de execuție, din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului comunei Bod, în următoarea componență: 

a) Președinte: Gheorghe Paul LAZĂR, Arhitect Șef;   

b) Membru: Elena-Maria FODOR, Șef Birou Economic; 

c) Membru: Maria SPANACHE, Inspector Compartimentul Urbanism; 

Art.2 Se desemnează comisia de soluționare a contestațiilor, pentru concursul organizat în data de 

24.03.2020 pentru ocuparea a două posturi vacante de personal contractual, de execuție, din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Bod, în următoarea componență: 

a) Președinte: Gheorghe BODEAN, Viceprimar; 

b) Membru: Crenguța BARBĂLATĂ,  Inspector de specialitate Compartimentul Cultură; 

c) Membru: Ionela-Mirela MEDREA – Inspector ,Compartimentul Agricol Mediu;   

Art.3 Se desemnează secretarul comisiei de concurs și al comisiei de soluționare a contestațiilor doamna 

Magdalena VARGA, Inspector Resurse Umane. 



____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 

P a g i n ă  2 | 2 

 

Art.4 Cu 6ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează persoanele menționate 

la art.1-3. 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


