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 din 09.03.2021 

 

DISPOZIȚIE nr.117 

privind modificarea Dispoziției nr.37/02.02.2021, privind constituirea Comisiei comunei Bod pentru 

Recensământul General Agricol din România ȋn anul 2020 

 

 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr.10872/09.03.2021, întocmit de Daniela-Laura AXENIE , Secretar 

General; 

▪ prevederile art. 9 alin. (2) și ale art. 6 alin. (1) și (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 22/2020 privind organizarea și desfășurarea Recensământului General Agricol din România 

în anul 2020; 

▪ Dispoziția nr. 44/17.02.2021 privind angajarea domnului Alexandru-Ioan STAN cu contract 

individual de muncă pe perioadă nedeterminată, pe postul de Inspector de specialitate, treaptă 

profesională debutant, gradația de vechime în muncă 2, Compartimentul Registratură și Arhivă 

în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod, începând cu data de 22.02.2021; 

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 comunei Bod pentru Recensământul General Agricol din România 

în anul 2020, în componența prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

Art. 2 Celelalte prevederi ale Dispoziției nr.37/02.02.2021, privind constituirea Comisiei comunei Bod pentru 

Recensământul General Agricol din România în anul 2020, rămân neschimbate. 

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează comisia menționată în anexă la 

prezenta dispoziție. 

 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


