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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 31.08.2020 
 

DISPOZIȚIE nr. 191 

privind reîncadrarea în funcția publică de execuție, Inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația de 
vechime în muncă 5, Compartimentul Executare Fiscală, Serviciul Economic, al dnei Dorina PETER din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod 

 
PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 
▪ Referatul de motivare nr.19768/31.08.2020, întocmit de Magdalena Varga,  Inspector Resurse 

Umane - Birou Economic; 
▪ Hotărârea Consiliului Local al comunei Bod nr. 161/27.08.2020 privind aprobarea transformării 

funcției publice de execuție ocupată de Referent, clasa III, grad profesional superior, 
Compartimentul Executare Fiscală, Serviciul Economic, ca urmare a promovării examenului într-
o funcție publică de execuție dintr-o clasă superioară, de Inspector, clasa I, grad profesional 
asistent; 

▪ Prevederile art. 476, alin (2), lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile art. 477, alin (1), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

▪ Prevederile art. 480, alin (2) și alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

▪ Raportul final al concursului cu nr. 18482 din 10.08.2020, organizat în data de 10.08.2020 în 
vederea promovării în clasă a funcționarilor publici din cadrul Compartimentului Executare 
Fiscală, Serviciul Economic al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod; 

▪ Prevederile Legii 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 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 de execuție, Inspector, clasa I, grad profesional asistent, 
gradația de vechime în muncă 5, Compartimentul Executare Fiscală, Serviciul Economic, al dnei Dorina PETER 
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din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod și stabilirea salariului de bază brut la 4273 

RON, începând cu data de 01.09.2020. 
Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează Compartimentul Resurse 
Umane. 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


