
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

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. 

P a g i n a  1 | 1 

 

 

Nr. 19422 din 05.07.2021  

 

 

RAPORT FINAL 

privind ocuparea prin transfer la cerere a unui post vacant de natură contractuală, de execuție, Inspector de 

specialitate, treapta profesională II, Compartimentul Tehnic și Mediu din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Bod 

 

Anunțul privind ocuparea prin transfer la cerere a unui post vacant de personal contractual, de execuție, 

Inspector de specialitate, treapta profesională II, Compartimentul Tehnic și Mediu din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Bod a fost afișat în data de 18.06.2021 la avizierul de la sediul Primăriei 

comunei Bod, si pe site-ul instituției: www.primariabod.ro. 

 

În anunțul afișat la avizierul Instituției au fost specificate : 

• Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de transfer; 

• Condițiile generale și specifice necesare ocupării postului; 

• Bibliografia aferentă ocupării postului; 

• Calendarul de desfășurare a transferului la cerere. 

 

A fost depusă o singură cerere de transfer, respectiv domnul Flavius-George GORGAN, angajat pe postul de 

Inspector de specialitate, treapta profesională II în cadrul Compartimentului Situații de Urgență, cu formularul 

de înscriere nr. 18892/25.06.2021. 

În urma aprobării cererii de transfer de către ordonatorul de credite și îndeplinirii condițiilor menționate în 

anunț, s-a dispus emiterea unei dispoziții în vederea efectuării transferului domnului Flavius-George GORGAN 

pe postul de Inspector de specialitate, treapta profesională II, Compartimentul Tehnic și Mediu din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod. 

 

 

 

Întocmit, 

Inspector, Resurse Umane 

Magdalena VARGA 
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