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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 17.02.2021 

 

DISPOZIȚIE nr.45 

privind modificarea Dispoziției nr.79/2020 privind componența Comisiei  pentru recepționarea intrărilor de 

bunuri în inventarul Comunei Bod  
 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr.4304/16.02.2020, întocmit de Maria-Daniela GAVRILOIU, Consilier 

Achiziții Publice- Serviciu Economic; 

▪ Prevederile art. 196 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 

▪ Prevederile legale, respectiv Legea Contabilității nr. 82/1991, ORDIN nr. 1.792/2002 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata 

cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor 

bugetare și legale; 

▪ Dispoziția nr. 79/06.03.2020 privind desemnarea Comisiei  de recepție a intrărilor de bunuri în 

inventarul aparținând Comunei Bod; 

▪ Dispoziția nr. 13/28.01.2021 privind transferul în interes de serviciu a dlui Răzvan-Petru 

MARMANDIU;  

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 modificarea Dispoziției nr.79/2020 privind componența Comisiei  pentru recepționarea 

intrărilor de bunuri în inventarul Comunei Bod, în sensul modificării componenței comisiei, astfel: 

a) Președinte: Elena-Maria FODOR-Șef Serviciul Economic; 

b) Membru: Maria-Daniela GAVRILOIU- Consilier Achiziții Publice; 

c) Membru: Anca-Simona UJFALVI BODEAN- Inspector Specialitate Patrimoniu ; 

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează comisia menționată la art.1. 

 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


