
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar - Primar 

1 exemplar - Viceprimar 

1 exemplar - Compartimentul Resurse Umane 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 | 2 

 

din 19.08.2021 

 

DISPOZIȚIE nr.214 

privind modificarea Dispoziției nr.176/06.07.2021 privind delegarea atribuțiilor Primarului comunei Bod către 

Viceprimarul comunei Bod, dl. Bogdan-Florian PLESEA   

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr.22197/13.08.2021, 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; 

▪ Prevederile OUG nr.81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea 

și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în 

intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; 

▪ Prevederile Ordinului1046/2021 pentru aprobarea modelului de contract de prestări servicii care se 

încheie între unităţile administrativ-teritoriale şi medicii veterinari de liberă practică pentru acţiunile 

de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra 

persoanelor şi bunurilor acestora, în intravilanul localităţilor; 

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 Se aprobă modificarea Dispoziției nr.176/06.07.2021 privind delegarea atribuțiilor Primarului comunei 

Bod către Viceprimarul comunei Bod, dl. Bogdan-Florian PLESEA , adăugându-se un nou subpunct la art.1 cu 

următorul conținut: 

 

▪       "Organizează, gestionează, coordonează și răspunde de activitățile privind punerea in aplicare a 

prevederilor OUG nr.81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea 

și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în 

intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a 

Ordinului1046/2021 pentru aprobarea modelului de contract de prestări servicii care se încheie între 

unităţile administrativ-teritoriale şi medicii veterinari de liberă practică pentru acţiunile de intervenţie 
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imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi 

bunurilor acestora, în intravilanul localităţilor." 

ART.2  Celelalte articole prevăzute și reglementate în  Dispoziția nr.176/06.07.2021 privind delegarea 

atribuțiilor Primarului comunei Bod către Viceprimarul comunei Bod, dl. Bogdan-Florian PLESEA, rămân 

neschimbate. 

ART.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziții 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 

 


