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PRIMĂRIA  COMUNEI  BOD 
Școlii, 139, Bod, Brașov, 507015 
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contact@primariabod.ro      www.primariabod.ro  

 

 din 02.03.2021 

 

DISPOZIȚIE nr. 97 

privind desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru 

concursul de recrutare organizat în data de 26.04.2021 pentru ocuparea funcției publice de execuție 

vacante, Inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidență a Persoanelor al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr.10106/02.03.2021, întocmit de Magdalena Varga,  Inspector Resurse 

Umane - Serviciul Economic; 

▪ Prevederile art. 618, alin. (5) coroborat cu alin. (22), din OUG. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile art. 9, alin. (1), lit. h) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în 

materie de stare civilă, aprobată prin H.G nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare 

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 comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului 

pentru concursul organizat în data de 26.04.2021 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, 

Inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a 

Persoanelor al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod. în următoarea componență: 

a) Președinte: Daniela-Laura AXENIE, Secretar General UAT; 

b) Membru: Maria SPANACHE, Inspector, Compartimentul Urbanism ;   

c) Membru: Reprezentant DJCEP Brașov ; 

Art.2  Se desemnează comisia de soluționare a contestațiilor, pentru concursul organizat în data de 

26.04.2021 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, Inspector, clasa I, grad profesional 

superior, din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al aparatului de specialitate 

al Primarului comunei Bod. în următoarea componență: 

a) Președinte: Gheorghe-Paul LAZĂR, Arhitect Șef 

b) Membru: Elena NEGURĂ, Inspector, Compartimentul Taxe și Impozite, Serviciul Economic   
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c) Membru: Reprezentant DJCEP Brașov 

  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 


