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din 05.11.2020 
 

DISPOZIȚIE nr.242 

privind stabilirea cuantumului brut al indemnizației lunare a domnului Bogdan-Florian PLEȘEA, 

Viceprimar al UAT Bod 

 
PRIMARUL COMUNEI BOD 

 
Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr. 24360 din 04.11.2020 , întocmit de, Magdalena VARGA, Inspector Resurse 

Umane; 

• Hotărârea Consiliului Local al comunei Bod nr. 181 din 29.10.2020 privind alegerea Viceprimarului 
comunei Bod; 

• Prevederile art. 152, și art. 153, alin (1), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile art. 38, alin. (3), lit. f) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ; 

• Prevederile art. 34, alin. (7) din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative 
și prorogarea unor termene; 

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  stabilirea cuantumului brut al indemnizației lunare a domnului Bogdan-Florian PLEȘEA, 
Viceprimar al UAT Bod, în cuantum de 8320 RON, începând cu data de 01.11.2020.  
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                                                                                                                                             


