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PRIMĂRIA  COMUNEI  BOD 
Școlii, 139, Bod, Brașov, 507015 

tel: +40 268283099   fax: +40 268283190 

contact@primariabod.ro      www.primariabod.ro  

 

 din 05.04.2021 

DISPOZIȚIE nr.139 

privind completarea atribuțiilor Secretarului General al comunei Bod delegate doamnei Silvia DAVID, 

Consilier juridic,  prin Dispoziția nr.133 din 31.03.2021 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare cu nr.13137 din 05.04.2021 întocmit de dna Magdalena VARGA, Inspector 

Resurse Umane  în cadrul Serviciului Economic; 

▪ Dispoziția nr. 133 din 31.03.2021 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; 

▪ 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 atribuțiile delegate doamnei Silvia DAVID, având funcția publică de 

execuție de Consilier juridic, Compartimentul Juridic prin Dispoziția nr. 133 din 31.03.2021 ale Secretarului 

General al comunei Bod, județul Brașov, pe perioada concediului medical, din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Bod se completează cu următoarele: 

a) asigură procedurile de convocare a Consiliului Local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică 

ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor Consiliului Local; 

b) întocmește rapoartele de specialitate la proiectele de hotărâri în domeniul de competență inițiate 

de Primar; 

c) întocmește și avizează proiectele de hotărâri; 

d) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii Consiliului Local şi comisiilor de specialitate ale acestuia; 

e) participă la ședințele Consiliului Local; 

f) întocmește și semnează pentru legalitate Hotărârile Consiliului Local;  

g) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local, a consilierilor 

locali; 

h) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă; 
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i) informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la 

cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local; 

j) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea 

acestora; 

k) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, să nu ia parte consilierii 

locali care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2); informează preşedintele de şedinţă, sau, 

după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute 

sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri; 

l)    asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre Consiliul Local şi Primar, 

precum şi între aceştia şi Prefect; 

m) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii/subdiviziunii administrativ-

teritoriale. 

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 


