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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar - Primar 

1 exemplar – Adriana-Ioana Domintean 

1 exemplar- Director Executiv -Club Sportiv Brenndorf 
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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 13.08.2021 

 

 

DISPOZIȚIE nr.207 

privind încetarea raportului de muncă al  doamnei Adriana-Ioana DOMINTEAN, din funcția de  

 contabil din cadrul  Clubului Sportiv Brenndorf   

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispoziție nr.22196/13.08.2021, întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Referatul de motivare cu nr.22195  din 13.08.2021 întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general 

UAT;   

▪ HCL 33/21.03.2019 privind înființarea Clubului Sportiv Brenndorf; 

▪ HCL 88/27.05.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Clubului 

Sportiv Brenndorf;  

▪ HCL nr.86/27.05.2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și al statului de salarii pentru 

„Clubul Sportiv Brenndorf” 

▪ HCL 135/17.06.2021 privind aprobarea modificării Anexei 3 la HCL nr.86/27.05.2021 privind aprobarea  

organigramei, statului de funcții și al statului de salarii pentru „Clubul Sportiv Brenndorf”; 

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 dispoziții, se aprobă încetarea  raportului de muncă al  doamnei Adriana-

Ioana DOMINTEAN, din funcția de  contabil din cadrul  Clubului Sportiv Brenndorf .  

ART.2 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează domnul Ironim-Ștefan 

HULPOI, Director Executiv în cadrul Clubului Sportiv Brenndorf.  
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