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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar – Primar 

1 exemplar –Compartimentul Resurse Umane 

1 exemplar –Sorin Ștefănescu 
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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  07.02.2022

DISPOZIȚIE nr.60 

privind modificarea salariului de bază al domnului Sorin ȘTEFĂNESCU, Auditor public intern, clasa I, grad 

profesional superior, gradația de vechime în muncă 5, Compartimentul Audit Public Intern în cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului comunei Bod 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispoziție nr.9842/07.02.2022 întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Referatul de motivare cu nr. 9841 din 07.02.2022 întocmit de Magdalena VARGA, Inspector 

Resurse Umane, Serviciul Economic;   

▪ HCL nr. 19 din 03.02.2022 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de 

Salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod; 

▪ Prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

▪ Prevederile art.10, art.11 și art.25, alin.(1) din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 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 salariului de bază al domnului Sorin ȘTEFĂNESCU, Auditor public intern, clasa I, 

grad profesional superior, gradația de vechime în muncă 5, Compartimentul Audit Public Intern în cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod, începând cu data de 01.03.2022, urmând să beneficieze 

de un salariul de bază brut în cuantum de 7347 lei, la care se adaugă indemnizația de hrană, conform art. I, 

alin. (6) din OUG nr. 130/2021 coroborat cu  art. 18, alin. (1) din Legea -cadru nr. 153/2017 și vouchere de 

vacanță, conform art. I, alin. (1) din OUG nr. 131/2021 coroborat cu OUG nr. 8/2009 privind acordarea 

voucherelor de vacanță. 

ART.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Compartimentul Resurse Umane. 
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