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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar - Primar 

1 exemplar – Membrii comisiei 

1 exemplar - Compartimentul Resurse Umane 
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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 17.08.2021

 

DISPOZIȚIE nr.211 

privind modificarea Dispoziției nr. 300/17.12.2021 privind numirea Comisiei de Monitorizare în vederea 

monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern 

managerial la nivelul Primăriei comunei Bod 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispozitie nr.22360/17.08.2021 întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Referatul de motivare nr. 22359/17.08.2021, întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Prevederile art.2 și ale art.3 din O.S.G.G. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităților publice; 

▪ Dispoziția nr.208/13.08.2021 privind încetarea raportului de muncă prin acordul părților, al doamnei 

Anca-Tatiana GHEDZIRA, Administrator public în cadrul Primăriei comunei Bod; 

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

 

DISPUNE: 

 

ART.1 Începând cu data prezentei se modifică componenta Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi 

îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial, conform 

ANEXEI 1, care face parte integranta din prezenta dispoziție. 

ART. 2 Celelalte articole  și Anexe prevăzute și reglementate în  Dispoziția nr. 300/17.12.2021 privind numirea 

Comisiei de Monitorizare în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și 

dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Primăriei comunei Bod, rămân neschimbate. 

ART.3 Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către membrii Comisiei nominalizați in 

ANEXA 1.  
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