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din 06.07.2021 

 

DISPOZIȚIE nr.176 

privind delegarea atributiilor Primarului comunei Bod catre Viceprimarul comunei Bod, dl. Bogdan-Florian 

PLESEA incepand cu 06.07.2021 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispozitie nr.19589/06.07.2021 si Referatul de motivare nr.19516/06.07.2021, întocmit de 

Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ prevederile art.120 alin(1) din Constitutia Romaniei, republicata; 

▪ prevederile art.7 alin(2) din Codul Civil; 

▪ HCL nr.102/17.06.2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de Functii si Statului de Salarii dinc 

adrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod; 

▪ HCL nr.104/17.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Caminului 

Cultural din comuna Bod, judetul Brasov; 

▪ HCL nr.105/17.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de gospodarire a comunei Bod; 

▪ HCL nr.294/15.12.2020 privind alegerea Viceprimarului comunei Bod; 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b) si art.199 alin(1) si alin(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 

DISPUNE: 

 

ART.1 Începând cu data prezentei dispoziții, Viceprimarului comunei Bod dl. Bogdan-Florian PLEȘEA, i se 

deleagă următoarele atribuții: 

▪ ia măsuri si răspunde pentru gestionarea, organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor 

din domeniile: cultură, ordine publică, situaţii de urgenţă, curățenia și întreținerea domeniului public 

si privat al comunei Bod; 

▪ organizează, gestionează, coordonează și răspunde de activitățile privind iluminatul public; 

▪ organizează, gestionează, coordonează și răspunde de activitățile privind implementarea proiectului 

Controlul Integrat pentru Poluare cu Nutrienti; 

▪ raspunde si pune si aplicare prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare a Caminului 

Cultural din comuna Bod, judetul Brasov; 

▪ raspunde si pune in aplicare prevederile Regulamentului de gospodarire a comunei Bod; 

▪ pentru buna desfășurare a colaborării dintre Primăria comunei Bod și OS „Codrii Cetății”, viceprimarul 

va reprezenta interesele comunei Bod. 

▪ urmărește și confirmă prestarea activităților în folosul comunității de cei ce intră sub incidența OG 

nr.55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi 

închisorii contravenţionale, aprobată prin Legea nr.641/2002, cu modificările și completările ulterioare; 
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▪ coordonează și răspunde de activitatea de realizare a obligației de a efectua acțiuni sau lucrări de 

interes local de către persoanele apte de muncă, potrivit prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul 

minim garantat; 

▪ ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale, în condiţiile legii; 

▪ rezolvă și semnează corespondența ce revine primarului în exercitarea competențelor sale; 

ART.2 Viceprimarul comunei Bod, dl. Bogdan-Florian PLEȘEA va comunica Primarului comunei Bod, în scris sau 

verbal, ori de câte ori se solicită de către acesta, informații privind exercitarea atribuțiilor stabilite prin prezenta 

dispoziție. 

ART.3 Primarul rămâne competent să exercite oricând una sau mai multe atribuții delegate, actele sale 

efectuate în legătură cu acestea fiind întru totul valabile. 

ART.4 Începand cu data prezentei, orice alta dispozitie contrară își încetează aplicabilitatea.  

ART.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredințează Viceprimarul comunei Bod și 

Compartimentul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate. 

 

                                                                                                                                       Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                  Secretar general UAT, 

Sergiu ARSENE                 Daniela-Laura AXENIE 

 


