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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 16.08.2021

 

DISPOZIȚIE nr.209 

privind numirea comisiei de selecționare a documentelor arhivate în cadrul Primăriei Bod 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispozitie nr.22205/16.08.2021 întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Referatul de motivare nr. 22202/13.08.2021, întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ prevederile art.31 din Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale; 

▪ prevederile art.11 din Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale;  

▪ Dispoziția nr.187 din 14.07.2021 de încetarea raportului de serviciu al d-nei Ioana-Georgeta; 

 În temeiul art.196 lit.b)  din din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ:  

 

DISPUNE: 

 

ART.1 Începând cu data prezentei dispoziții, se desemnează comisia de selecționare a documentelor arhivate 

în cadrul Primăriei Bod în următoarea componență: 

▪ Președinte –  Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Secretar - Dorina PETER, inspector Compartimentul Executare Fiscală; 

▪ Membru - Cristina TRĂNCAN, referent Compartimentul Registratură; 

▪ Membru - Maria SPANACHE , inspector Compartimentul Urbanism; 

▪ Membru – CrenguțaBARBĂLATĂ, inspector Compartimentul SPCLEP; 

ART.2 Prevederile prezentei dispoziții vor completa atribuțiile și sarcinile de serviciu prevăzute în fișa de  post 

a funcționarului public nominalizat în prezenta dispoziție.  

ART.3 Începând cu data prezentei, orice alta dispoziție contrară își încetează aplicabilitatea.  

ART.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează persoanelor numite la art.1 din prezenta 

dispoziție  și Compartimentul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
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