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din 18.12.2020 
 

DISPOZIȚIE nr.302 

privind modificarea dispoziției nr.210/01.10.2020 privind delegarea atribuțiilor de serviciu ale dnei Ionela-Mirela 

MEDREA, Inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația de vechime în muncă 1, Compartimentul Agricol și Mediu, 
pe perioada suspendării raportului de serviciu, începând cu data de 01.10.2020 

 
PRIMARUL COMUNEI BOD 

 
Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr.27283/18.12.2020, întocmit de  Daniela-Laura AXENIE,  Secretar general;  
▪ Prevederile art. 437, din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
▪ 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. 244 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 
▪ Dispoziția nr.301/17.12.2020 privind desemnarea domnului Flavius-George GORGAN ca persoană responsabilă 

în cadrul Primăriei comunei Bod cu administrarea rețelei de calculatoare și telecomunicații, responsabil cu 
transportul Metropolitan și responsabil de mediu, începând cu data de 17.12.2020 

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 art.1 din  dispoziția nr.210/01.10.2020 privind delegarea atribuțiilor de serviciu ale dnei Ionela-
Mirela MEDREA, Inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația de vechime în muncă 1, Compartimentul Agricol 
și Mediu, pe perioada suspendării raportului de serviciu, în următorul sens: 
” Atribuțiile responsabilului de  mediu prevăzute în dispoziția nr.210/01.10.2020 își vor înceta aplicabilitatea ,începând 

cu data de 17.12.2020”. 
Art 2 Celelalte prevederi ale Dispoziției nr. 210/01.10.2020 rămân neschimbate.  
Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Compartimentul Resurse Umane.  
 
 

 
             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


