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PRIMĂRIA  COMUNEI  BOD 
Școlii, 139, Bod, Brașov, 507015 

tel: +40 268283099   fax: +40 268283190 

contact@primariabod.ro      www.primariabod.ro  

 

 din 11.03.2022 

 

DISPOZIȚIE nr.114 

privind delegarea atribuțiilor Primarului comunei Bod, către Viceprimarul comunei Bod, dl. Bogdan PLESEA 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispoziție nr.12247/11.03.2022 intocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general 

▪ Referatul de motivare nr.12245/11.03.2022, întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general 

▪ Prevederile art.155 și art.157 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

▪ Art.120 alin.(1) din Constituția României, republicată; 

▪ Art.7 alin.(2) din Codul Civil; 

▪ HCL nr.19/03.02.2022 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de Salarii din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod; 

▪ HCL nr.294/15.12.2020 privind alegerea Viceprimarului comunei Bod 

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 dispoziții, înlocuitorului de drept al Primarului comunei Bod, respectiv 

domnul Bogdan - Florian PLEȘEA, Viceprimarul comunei Bod, i se deleagă următoarele atribuții: 

a) ia măsuri si răspunde pentru gestionarea, organizarea executării şi executarea în concret a 

activităţilor din domeniile: 

▪ tehnologia informatiei si comunicatiilor; 

▪ cultură; 

▪ culte; 

▪ învățământ; 

▪ turism; 

▪ tineret; 

▪ sport; 

▪ ordine publică; 

▪ situaţii de urgenţă; 

▪ securitatea și sănătate în muncă; 

▪ protecţia mediului; 
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▪ managementul deseurilor;  

▪ curățenia și întreținerea domeniului public si privat al comunei Bod; 

▪ serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local, astfel: 

i. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) Iso-Mediu Brasov; 

ii. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) in Domeniul Apei din Judetul Brasov; 

iii. Asociatia Metropolitana de Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov; 

▪ activităţile de administraţie socio-comunitară; 

b) organizează, gestionează, coordonează și răspunde de activitățile privind: 

▪ caini comunitari; 

▪ iluminatul public; 

▪ transportul public; 

▪ drumurile publice; 

▪ parcuri si zone verzi; 

▪ proiectul - Controlul Integrat pentru Poluarea cu Nutrienti (CIPN); 

▪ relația cu asociațiile de proprietari din sat. Colonia Bod; 

▪ prestarea activităților în folosul comunității de persoanele ce intră sub incidența OG 

nr.55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul 

comunităţii şi închisorii contravenţionale, aprobată prin Legea nr.641/2002, cu modificările 

și completările ulterioare; 

▪ realizarea obligației de a efectua acțiuni sau lucrări de interes local de către persoanele apte 

de muncă, potrivit prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat; 

c) reprezentarea interesele comunei Bod in relatia cu OS „Codrii Cetății”,  

d) ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale, în condiţiile legii 

inclusiv punerea in aplicare a prevederilor OUG nr.81/2021 privind aprobarea metodelor de 

intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra 

persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative și a Ordinului nr.1046/2021 pentru aprobarea modelului de 

contract de prestări servicii care se încheie între unităţile administrativ-teritoriale şi medicii 

veterinari de liberă practică pentru acţiunile de intervenţie imediată pentru prevenirea şi 

combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, în 

intravilanul localităţilor." 

e) raspunde si pune in aplicare prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare a Caminului 

Cultural din comuna Bod, judetul Brasov; 

f) raspunde si pune in aplicare prevederile Regulamentului de Gospodarire a comunei Bod; 

g) rezolvă și semnează corespondența ce revine primarului în exercitarea competențelor sale; 

ART.2 Semnează pentru și în numele Primarului comunei Bod, corespondența și documentele emise de 

compartimentele din cadrul aparatului de specialitate după cum urmează: 

▪ Compartimentul Situatii de Urgenta; 

▪ Compartimentul Tehnic si Mediu; 
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▪ Compartimentul Gospodarire Comunala; 

▪ Compartimentul Controlul Integrat pentru Poluarea cu Nutrienti; 

ART.3 Pentru asigurarea continuității activității specifice autorității executive a administrației publice locale, 

în condiții de operativitate, pe perioada concediilor sau a oricăror alte situații în care Primarul comunei Bod 

nu își poate exercita atribuțiile, Viceprimarul poate îndeplini atribuțiile primarului comunei, în limita și 

condițiile stabilite de acesta;  

ART.4 Viceprimarul comunei Bod va comunica Primarului comunei Bod, în scris sau verbal, ori de câte ori i 

se solicită de către acesta, informații privind exercitarea atribuțiilor stabilite prin prezenta dispoziție. 

ART.5 Primarul rămâne competent să exercite oricând una sau mai multe atribuții delegate, actele sale 

efectuate în legătură cu acestea fiind întrutotul valabile. 

ART.6 Începând cu data prezentei, prevederile Dispozitiei nr.176/06.07.2021, Dispozitiei nr.179/07.07.2021, 

Dispozitie nr.180/07.07.2021 respectiv a Dispozitiei nr.214/19.08.2021 isi inceteaza aplicabilitatea. 

ART.7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredințează Viceprimarul comunei Bod și 

Compartimentul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate. 

 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


