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1 exemplar - Instituția Prefectului 
1 exemplar - Colecție 
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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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PRIMĂRIA  COMUNEI  BOD 
Școlii, 139, Bod, Brașov, 507015 

tel: +40 268283099   fax: +40 268283190 
contact@primariabod.ro      www.primariabod.ro  

 
din 16.12.2020 
 
 

DISPOZIȚIE nr.296 

privind modificarea Dispoziției nr.239/23.09.2019 privind desemnarea Comisiei  pentru recepționarea echipamentelor și 
serviciilor conexe ce urmează a e livra către UAT Bod în cadrul achiziției 04/ICB/2019 

pentru subproiectul „CONSTRUIREA UNEI PLATFORME COMUNALE DE DEPOZITARE ȘI GOSPODĂRIRE A GUNOIULUI 
DE GRAJD ÎN COMUNA BOD – Județul Brașov” 

 
PRIMARUL COMUNEI BOD 

 
Având în vedere: 

▪ Referatul nr.27035/16.12.2020, întocmit de Maria-Daniela Gavriloiu, inspector Investiții – Serviciu Economic; 
▪ Adresa UMP-MAP nr. 126679/UMP/17.09.2020, înregistrată la Primăria Bod sub nr. 22384/18.09.2020; 
▪ Dispoziția nr. 239/23.09.2019 privind desemnarea Comisiei  pentru recepționarea echipamentelor și 

serviciilor conexe ce urmează a e livra către UAT Bod în cadrul achiziției 04/ICB/2019; 
▪ Hotărârea de Consiliu Local nr. 181/29.10.2020 privind alegerea Viceprimarului comunei Bod în persoana dlui 

Bogdan PLEȘEA; 
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 modifică componența Comisiei de  recepție pentru recepționarea echipamentelor și serviciilor conexe ce 
urmează a se livra către UAT Bod în cadrul achiziției 04/ICB/2019  în următoarea componență: 

a) Bogdan PLEȘEA, Viceprimar – președinte comisie; 
b) Daniela-Maria Gavriloiu, inspector Investiții, Serviciu Economic; 
c) Maria SPANACHE, inspector Urbanism – secretar comisie; 

Art.2 Membrii comisiei vor avea următoarele atribuții: 
a) Să verifice conformitatea specificațiilor tehnice ale bunurilor recepționate cu prevederile din contractele 

de furnizare. 
b) Să certifice calitatea și cantitatea bunurilor recepționate, precum și asigurarea facilităților și serviciilor 

conexe. 
Art.3 Prezenta dispoziție se duce la îndeplinire de către responsabilul de  mediu din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului . 
                                                                                                                                                 Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


