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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. 297 

privind desemnarea comisiei de examen, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru 
examenul organizat în data de 18.12.2020, ora 10.00 pentru ocuparea funcției publice de execuție de 

Inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Achiziții și Investiții  al aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Bod, ca urmare a reorganizării instituției 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 
Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr.27077/16.12.2020, întocmit de Magdalena Varga,  Inspector Resurse 
Umane - Serviciul Economic; 

▪ HCL nr. 205/03.12.2020 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de 
Salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod; 

▪ Prevederile art. 518 și art. 519 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile art. 32 și art. 33 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

și dezvoltarea carierei funcționarilor publici. 
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 desemnează comisia de examen, organizat în data de 18.12.2020 , pentru ocuparea funcției 
publice de execuție de Inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Achiziții și Investiții  al 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod, ca urmare a reorganizării instituției, în următoarea 
componență: 

a) Președinte : Elena-Maria FODOR, Șef Serviciu Economic ; 
b) Membru: Georgeta Antonela ANCU, Inspector, Compartimentul Contabilitate, Serviciul Economic ;   
c) Membru: Elena NEGURĂ, Inspector, Compartimentul Taxe și Impozite, Serviciul Economic ; 

Art.2  Se desemnează comisia de soluționare a contestațiilor, pentru examenul organizat în data de 
18.12.2020 pentru ocuparea funcției publice de execuție de Inspector, clasa I, grad profesional superior, 
Compartimentul Achiziții și Investiții  al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod, ca urmare a 
reorganizării instituției, în următoarea componență: 
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a) Președinte: Silvia DAVID, Consilier juridic; 
b) Membru: Maria SPANACHE, Inspector, Compartimentul Urbanism; 
c) Membru : Gabriela SILEANU, Inspector, Compartimentul Casierie, Serviciul Economi; 

Art.3 Se desemnează secretarul comisiei de concurs și al comisiei de soluționare a contestațiilor doamna 
Magdalena VARGA, Inspector Resurse Umane. 
Art.4 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează persoanele menționate 
la art.1-3. 
                                                                                                                                  Vizat pentru legalitate,        

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


