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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar – Primar 

1 exemplar –Compartimentul Resurse Umane 

1 exemplar –Crenguța Barbălată 
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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.66 

privind desemnarea doamnei Crenguța BARBĂLATĂ, Consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul 

Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Bod ca responsabil supleant al titularului responsabil cu exercitarea controlului financiar preventiv în cadrul 

Primăriei comunei Bod 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispoziție nr.10162/11.02.2022 întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Referatul de motivare cu nr. 10161/11.02.2022 întocmit de dna Magdalena VARGA, Consilier 

Resurse Umane, Biroul Economic; 

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

Salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod; 

▪ Dispoziția nr. 39/04.02.2022 privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Dorina PETER, 

Inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidență a Persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod; 

▪ Prevederile Ordonanței nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv; 

▪ Prevederile Ordinului nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale 

referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme 

profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv 

propriu; 

 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 este desemnată doamna Crenguța BARBĂLATĂ, Consilier, clasa I, grad 

profesional superior, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Bod ca responsabil supleant al titularului responsabil cu exercitarea 

controlului financiar preventiv în cadrul Primăriei comunei Bod. 

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

Umane din cadrul aparatului de specialitate. 

 

                                                                                                                                     Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                          Secretar general UAT, 

Sergiu ARSENE                          Daniela-Laura AXENIE 
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