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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar - Primar 

1 exemplar - Compartimentul Contabilitate 

1 exemplar - Compartimentul Resurse Umane 

1 exemplar -Daniel-Florin Botofan 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 14.05.2020 

 

DISPOZIȚIE nr.108 

privind transferul la cerere a dlui Daniel-Florin BOTOFAN pe postul de Operator încărcător frontal, CIPN, în cadrul 

Primăriei comunei Bod, începând cu data de 18.05.2020 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr.10681/14.05.2020, întocmit de Magdalena VARGA, inspector compartimentul Resurse 

Umane, Biroul Economic; 

▪ Cererea cu nr. 10428 din 11.05.2020 a dlui Daniel-Florin BOTOFAN; 

▪ Prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată și actualizată cu modificările și completările 

ulterioare; 

▪ Prevederile art. 32 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile art. 506, alin. (1) (7) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

▪ Dispoziția nr. 104 din 27.04.2020 privind aprobarea Regulamentului privind transferul personalului contractual 

în/din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod 

 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  aprobă transferul la cerere a dlui Daniel-Florin BOTOFAN pe postul de Operator încărcător frontal, în cadrul 

proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți, începând cu data de 18.05.2020, în subordinea directă a 

Viceprimarului. 

Art.2 Se aprobă salariul de bază brut în cuantum de 3224 lei, la care se adaugă indemnizația de hrană, conform art. 36 

din OUG nr. 114/2018 coroborat cu  art. 18, alin. (1) din Legea -cadru nr. 153/2017 și vouchere de vacanță, conform art. 

36 din OUG nr. 114/2018 coroborat cu OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherel 

Art.3 Cu aducere la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Compartimentului Resurse Umane. 

 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


