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din  24.02.2022 

 

 

DISPOZIȚIE nr.75 

privind delegarea atribuțiilor de Secretar General al comunei Bod, județul Brașov, domnului Ioan-Lucian 

DULAMĂ, Administrator Public în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod, în perioada 

28.02.2022-08.03.2022 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de dispoziție nr.11109/24.02.2022 întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Referatul de motivare cu nr. 11100/24.02.2022 întocmit de Magdalena VARGA, Inspector Resurse 

Umane;   

▪ Cererea cu nr. 11037/23.02.2022 a doamnei Daniela-Laura AXENIE, Secretar General al comunei Bod 

privind participarea la programe de formare profesională; 

▪ Cererea de concediu de odihnă înregistrată sub nr. 10970/22.02.2022 a doamnei Daniela-Laura 

AXENIE, Secretar General al comunei Bod; 

▪ Dispoziția Primarului cu nr. 252 din 22.08.2018 privind numirea doamnei Daniela-Laura AXENIE în 

funcția publică de conducere de Secretar General al comunei Bod; 

▪ Prevederile art.243, alin (1), art. 438, alin. (2)-(5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 Începând cu data prezentei se deleagă în perioada 28.02.2022-08.03.2022, următoarele atribuții ale 

Secretarului General al comunei Bod domnului Ioan-Lucian DULAMĂ, având funcția de Administrator Public 

în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod: 

▪ avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, respectiv 

ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, 

după caz; 

▪ participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean; 

▪ asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, respectiv 

consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect; 

▪ coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor 

primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului 

judeţean; 

▪ asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a 

actelor prevăzute la lit. a); 
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▪ asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi efectuarea 

lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului 

local, respectiv ale consiliului judeţean, şi redactarea hotărârilor consiliului local, respectiv ale 

consiliului judeţean; 

▪ asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi 

comisiilor de specialitate ale acestuia; 

▪ poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii 

şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte 

unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcţionează; 

▪ poate propune primarului, respectiv preşedintelui consiliului judeţean înscrierea unor probleme în 

proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean; 

▪ efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local, respectiv ale 

consiliului judeţean a consilierilor locali, respectiv a consilierilor judeţeni; 

▪ numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă, respectiv 

preşedintelui consiliului judeţean sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia; 

▪ informează preşedintele de şedinţă, respectiv preşedintele consiliului judeţean sau, după caz, 

înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea 

fiecărei hotărâri a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean; 

▪ asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea 

acestora; 

▪ urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, respectiv ale consiliului 

judeţean să nu ia parte consilierii locali sau consilierii judeţeni care se încadrează în dispoziţiile art. 228 

alin. (2); informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire 

la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri; 

▪ certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii/subdiviziunii administrativ-

teritoriale; 

▪ alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar, 

de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz 

▪ asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a 

dispozițiilor Primarului și a hotărârilor Consiliului Local, în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ avizează și semnează pentru conformitate și legalitate documentele întocmite de compartimentele 

aflate în subordinea Secretarului General UAT; 

▪  avizează pentru conformitate și legalitate Certificatele de urbanism, Autorizațiile de construcție, 

Certificatele de  atestare edificare construcție și Acordul de branșamente și săpătură; 

▪ va îndeplini orice obligație care este în sarcina Secretarului General al comunei Bod pentru a asigura 

buna desfășurare a activității administrative, exceptând atribuțiile de stare civilă. 

ART.2 Pe durata acestei perioade domnul Ioan-Lucian DULAMĂ își păstrează atribuțiile de Administrator 

Public. 

ART.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează persoana nominalizată la art.1 din prezentul 

proiect de dispoziție. 

 

                                                                                                                                                 Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                          Secretar general UAT, 

Sergiu ARSENE                          Daniela-Laura AXENIE 

 


