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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar - Primar 

1 exemplar – Gabriela Sileanu 

1 exemplar – Anca-Simona Ujfalvi Bodean 

1 exemplar – Șef Serviciu Economic 

1 exemplar – Compartimentul Resurse Umane 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 
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 Din 25.06.2020 

 

DISPOZIȚIE nr. 150 

privind constituirea în numerar a garanțiilor de către gestionarii angajați în cadrul Primăriei comunei Bod 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr.12852/24.06.2020, întocmit de Elena-Maria FODOR, Șef Serviciu  

Economic; 

▪ Art.10 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și 

răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau 

instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Art.254 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

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 stabilesc următoarele posturi care gestionează bunuri și valori la Primăria comunei Bod, jud. Brașov, 

astfel: 

a) Inspector Compartimentul Casierie, ocupat de d-na Gabriela SILEANU; 

b) Inspector specialitate Compartimentul Patrimoniu, ocupat de d-na Anca-Simona UJFALVI BODEAN; 

Art.2 Persoanele nominalizate la art.1, în conformitate cu prevederile legale, trebuie să constituie în favoarea 

comunei o garanție egală cu un salariu tarifar lunar corespunzător fiecărei persoane în parte. 

Art.3 Se aprobă reținerea din salariul net lunar a unui procent de 1/10, până la cuantumul unui salariu. 

Art.4 Garanția materială reținută personalului care gestionează bunuri și valori la Primăria comunei Bod, va 

fi consemnată în conturi separate la CEC BANK, pe numele personalului, în favoarea Primăriei  comunei Bod. 

Art.5 Garanția materială reținută personalului, va fi restituită în termen de 30 de zile de la încetarea 

raportului de muncă sau de serviciu, numai dacă nu s-au cauzat prejudicii instituției din culpa sa. 

Art.6 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează Compartimentului Resurse 

Umane. 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


