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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar – Primar 

1 exemplar –Compartimentul SPCLEP Bod 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________Datel

e 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  10.01.2022

 

DISPOZIȚIE nr.5 

privind numirea comisiei de inventariere a ștampilelor și ștanțelor timbru-sec din dotarea serviciului primite de 

la DEPABDP 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispoziție nr.2927/10.01.2022 întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Referatul de motivare nr.2926/10.01.2022, întocmit de Crenguța BARBĂLATĂ – Inspector Evidența 

Persoanelor; 

▪ Adresa nr. 331 din 04.01.2022, transmisă de Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor 

Brașov, înregistrată la SPCLEP Bod cu nr. 2003 din 07.01.2022, prin care se transmite Radiograma 

DEPABD nr. 3490762 din 03.01.2022 privind efectuarea activității de inventariere a ștampilelor și 

ștanțelor timbru-sec din dotarea serviciului primite de la DEPABDP; 

▪ Prevederile cap. VI din Instrucțiunile M.A.I nr. S/233/2004 privind confecționarea, evidența, păstrarea 

și utilizarea sigiliilor și ștampilelor în M.A.I., în baza Dispoziției Directorului DEPABD nr. 2 din data de 

01.03.2022. 

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 numirea comisiei de inventariere a ștampilelor și ștanțelor timbru-sec din dotarea serviciului 

primite de la DEPABDP, în următoarea componență: 

▪ Daniela-Laura AXENIE -Secretar general UAT Bod; 

▪ Crenguța BARBĂLATĂ – Inspector Evidența Persoanelor; 

▪ Cristina TRĂNCAN – Referent Compartiment Relații cu Publicul; 

ART.2 Începând cu data prezentei își încetează aplicabilitatea orice altă dispoziție emisă în acest sens. 

ART.3 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează persoanele menționate la 

art.1. 

 

                                                                                                                                     Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                  Secretar general UAT, 

Sergiu ARSENE                 Daniela-Laura AXENIE 
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