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PRIMĂRIA  COMUNEI  BOD 
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 din 23.12.2019 

 

DISPOZIȚIE nr.312 

privind reîncadrarea dnei Ionela-Mirela MEDREA, Inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația 0, din 

cadrul Compartimentul Agricol în cadrul Compartimentului Agricol și Mediu  

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul nr.28613/23.12.2019, întocmit de Șef Birou Economic Elena-Maria Fodor;  

▪ HCL nr. 216/19.12.2019 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și  Statului de salarii 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod; 

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

modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind 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 aprobă reîncadrarea în funcția publică și schimbarea denumirii funcției publice de execuție a dnei 

Ionela-Mirela MEDREA, Inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația 0, în inspector în cadrul 

Compartimentului Agricol și Mediu, începând cu data 01.01.2020. 

Art.2 Drepturile salariale rămân neschimbate. 

Art.3 Fișa postului persoanei desemnate va fi completată în mod corespunzător. 

Art.4 Începând cu data prezentei dispoziții își încetează aplicabilitatea dispoziția nr. 217 din data de 

25.08.2017. 

Art.5 Prezenta dispoziție poate fi atacată conform procedurii și termenelor stabilite de Legea nr.544/2004 

a contenciosului administrativ, actualizată, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.6 Cu aducere la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Compartimentului Resurse Umane. 

 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


