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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar - Primar 

1 exemplar – Compartimentul  Resurse Umane 

1 exemplar – Flavius Gorgan 
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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 
comunei Bod. 
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din 19.10.2020 

 

DISPOZIȚIE nr.219 

privind prelungirea contractului de management pe perioadă determinată, perioada cuprinsă în intervalul 20.10.2020-

15.12.2020, al domnului Flavius-George GORGAN, Administrator Public în cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Bod 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr. 23320 din 19.10.2020 , întocmit de, Magdalena VARGA, Inspector Resurse Umane; 

▪ Contractul de management încheiat și înregistrat sub nr. 6199 din 31.01.2020; 

▪ Prevederile art. 244 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

▪ Hotărârea emisă de Judecătoria Brașov cu nr. 18973/197/2020 privind validarea dlui Sergiu ARSENE în funcția 
de Primar al comunei Bod; 

▪ P.V cu nr.  23419 din data de 20.10.2020 privind constituirea Consiliului local al comunei Bod și a depunerii 
jurământului de către dl Sergiu ARSENE, în fața Consiliului local; 

▪ Prevedrile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 
și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare; 
▪ HCL nr. 92/21.05.2020 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de salarii 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  prelungirea contractului de management pe perioadă determinată, perioada cuprinsă în intervalul 
20.10.2020-15.12.2020, al domnului Flavius-George GORGAN, Administrator Public în cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului comunei Bod. 

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                                                        


