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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar – Primar 

1 exemplar –Compartimentul Resurse Umane 

1 exemplar –Dorina Peter 
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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  11.02.2022 

 

DISPOZIȚIE nr.65 

privind împuternicirea doamnei Dorina PETER, Inspector de specialitate, clasa I, treaptă profesională II, 

Compartimentul Registratură și Arhivă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod ca 

persoană responsabilă cu atribuții în aplicarea Regulamentului privind liberul acces la informații de interes 

public conform Legii nr. 544/2001 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispoziție nr.10159/11.02.2022 întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Referatul de motivare cu nr. 10149/11.02.2022 întocmit de dna Magdalena VARGA, Inspector 

Resurse Umane, Serviciul Economic; 

▪ HCL nr. 134/17.06.2021 privind aprobarea Regulamentului privind liberul acces la informații 

de interes public conform Legii nr. 544/2001; 

▪ Prevederile art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Dispoziția cu nr. 331/07.12.2021 privind încetarea raportului de muncă prin acordul părților, 

al domnului Ioan-Alexandru STAN, Inspector de specialitate, Compartimentul Registratură și 

Arhivă în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod; 

 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 Începând cu data prezentei se împuternicește doamna Dorina PETER, Inspector de specialitate, clasa I, 

treaptă profesională II, Compartimentul Registratură și Arhivă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Bod ca persoană responsabilă cu atribuții în aplicarea Regulamentului privind liberul acces la 

informații de interes public conform Legii nr. 544/2001. 

ART.2 Cu ducere la îndeplinire se încredințează persoana nominalizată la art.1 și Compartimentul Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate. 
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