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din 02.09.2021

 

DISPOZIȚIE nr. 224 

privind desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului  pentru 

concursul organizat în data de 27.09.2021 pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant, Inspector 

de specialitate, Compartimentul Situații de Urgență din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Bod 

 
PRIMARUL COMUNEI BOD 

 
Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispozitie nr.23491/01.09.2021 întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Referatul de motivare cu nr. 23482 din 01.09.2021 întocmit de Magdalena VARGA, Inspector Resurse 

Umane;   

▪ prevederile art. 8 și 9 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 

contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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 Se desemnează comisia de concurs pentru concursul organizat în data de 27.09.2021 pentru ocuparea 

postului contractual de execuție vacant, Inspector de specialitate, Compartimentul Situații de Urgență din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod, în următoarea componență: 

▪  Președinte: Bogdan-Florian PLEȘEA, Viceprimar; 

▪  Membru: Silvia DAVID, Consilier juridic; 

▪  Membru: Gheorghe-Paul LAZĂR, Arhitect șef; 

 

ART.2 Se desemnează comisia de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 27.09.2021 

pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant, Inspector de specialitate, Compartimentul Situații de 

Urgență din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod, în următoarea componență: 

▪  Președinte: Daniela-Laura AXENIE, Secretar General UAT; 

▪  Membru: Elena-Maria SAULEA, Șef Serviciul Economic; 

▪  Membru: Flavius-George GORGAN, Inspector de specialitate, Compartimentul Tehnic și Mediu; 

 

ART.3 Se desemnează secretarul comisiei de concurs și al comisiei de soluționare a contestațiilor doamna 

Magdalena VARGA, Inspector, Resurse Umane. 
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ART.4 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează peroanele menționate la art. 

1-3. 

                                                                                                                                       Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                  Secretar general UAT, 

Sergiu ARSENE                 Daniela-Laura AXENIE 


