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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar - Primar 

1 exemplar – Silvia DAVID 

1 exemplar – Compartimentul Resurse Umane 
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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 31.03.2021 

DISPOZIȚIE nr.133 

privind delegarea parțială a atribuțiilor de Secretar General al comunei Bod, județul Brașov, pe perioada concediului 

medical, doamnei Silvia DAVID, având funcția publică de execuție de Consilier juridic, Compartimentul Juridic din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare cu nr.12829 din 30.03.2021 întocmit de dna Magdalena VARGA, Inspector Resurse 

Umane  în cadrul Serviciului Economic; 

▪ Buletinul de analize medicale emis în data de 29.03.2021 de Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov prin care 

se atestă rezultatul ”POZITIV” cu SARS-COV -2 al doamnei Daniela-Laura AXENIE: 

▪ Dispoziția Primarului cu nr. 252 din 22.08.2018 privind numirea doamnei Daniela-Laura AXENIE în funcția 

publică de conducere de Secretar General al comunei Bod; 

▪ Prevederile art.243, alin (1), art. 438, alin. (2)-(5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 Începând cu data prezentei se deleagă pe perioada concediului medical următoarele atribuții ale Secretarului 

General al comunei Bod doamnei Silvia DAVID, având funcția publică de execuție de Consilier juridic, Compartimentul 

Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod: 

a) avizează pentru legalitate dispozițiile Primarului; 

b) asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a dispozițiilor 

Primarului și a hotărârilor Consiliului Local, în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile 

de interes public, cu modificările și completările ulterioare; 

c) semnează documentele emise de compartimentele: Urbanism, Agricol, Registratură și Arhivă, Relații Publice, 

Asistență Socială; 

d) va îndeplini orice obligație care este în sarcina Secretarului General al comunei Bod pentru a asigura buna 

desfășurare a activității administrative, exceptând atribuțiile de stare civilă. 

Art.2 Pe durata acestei perioade doamna Silvia DAVID își păstrează atribuțiile de Consilier juridic. 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează persoana nominalizată la art.1 din prezenta dispoziție.             

 

PRIMAR, 

Sergiu ARSENE 


