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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 
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din 07.07.2020 

 

DISPOZIȚIE nr.161 

privind constituirea unei comisii în vederea verificării modului de respectare a prevederilor Regulamentului 
de organizare a pășunatului pe raza administrativ-teritorială a comunei Bod, județul Brașov, aprobat prin 

HCL nr.66/2020 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr.13221/02.07.2020, întocmit de Ionela-Mirela MEDREA,  Inspector 

Compartimentul Agricol și Mediu; 

▪ prevederile Regulamentului de organizare a pășunatului pe raza administrativ-teritorială a 
comunei Bod, județul Brașov, aprobat prin HCL nr.66/2020. 

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 constituie Comisia de verificare a modului de respectare a Regulamentului de organizare a 

pășunatului pe raza administrativ-teritorială a comunei Bod, județul Brașov, aprobat prin HCL nr.66/2020 , 
în următoarea componență: 

a) Gheorghe BODEAN - Viceprimar; 

b) Maria SPANACHE - Inspector Compartimentul Urbanism; 

c) Ionela-Mirela MEDREA - Inspector Compartimentul Agricol și Mediu. 

Art.2 Activitatea Comisiei se desfășoară permanent. 
Art.3 Atribuțiile Comisiei sunt următoarele: 

a) De verificare a modului de respectare a Regulamentului de organizare a pășunatului pe raza 
administrativ-teritorială a comunei Bod, județul Brașov, aprobat prin HCL nr.66/2020; 

b) De constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor conform prevederilor Regulamentului de 
organizare a pășunatului pe raza administrativ-teritorială a comunei Bod, județul Brașov, aprobat 
prin HCL nr.66/2020. 

Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează comisia menționată la art.1. 
 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


