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1 exemplar – Primar 

1 exemplar –Compartimentul Resurse Umane 

1 exemplar – Georgeta-Antonela Ancu 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________Datel

e 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  22.03.2022

 

DISPOZIȚIE nr.124 

privind delegarea unor atribuții a funcției publice de conducere vacantă Șef Birou - Biroul Economic din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod, doamnei Georgeta-Antonela ANCU, Consilier, 

Compartimentul Contabilitate, până la ocuparea postului, dar nu mai mult de 6 luni 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispoziție nr.12991/21.03.2022 întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Referatul de motivare cu nr.12990/22.03.2022 întocmit de Magdalena VARGA, Inspector 

Resurse Umane;   

▪ Dispoziția Primarului cu nr. 37 din 03.02.2022 privind modificarea raportului de serviciu al 

doamnei Elena-Maria SAULEA de pe funcția publică de conducere Șef Serviciu Economic, 

gradul II, Serviciul Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod, 

prin transfer la cerere pe funcția publică de execuție de Șef Serviciu Economic, gradul II, în 

cadrul Primăriei comunei Sânpetru, județul Brașov, începând cu data de 03.02.2022: 

▪ 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; 

▪ Prevederile art. 437 și 438, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 Începând cu data prezentei se deleagă doamnei Georgeta-Antonela ANCU, Consilier, Compartimentul 

Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod, până la ocuparea postului, dar 

nu mai mult de 6 luni într-un an calendaristic, următoarele atribuții ale funcției publice de conducere vacantă, 

Șef Birou - Biroul Economic: 

▪ verifica întocmirea statelor de plata în conformitate cu dispozițiile Primarului și ale altor acte normative 

privind salarizarea; 

▪ monitorizează și controlează elaborarea raporturilor periodice (dări de seamă, balanțe, fise ,fiscale); 

▪ urmărește și se asigură de finalizarea actelor contabile, a încasării impozitelor și taxelor locale; 

▪ verifică periodic casieria instituției, întocmește procesul verbal de constatare; 

▪ verifică și răspunde de păstrarea și întocmirea dosarelor și registrelor contabile, pe care le inventariază 

și le predă anual la arhiva instituției; 

▪ urmărește din punct de vedere financiar-contabil contractele încheiate pe achiziții publice. 
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ART.2 Pe durata acestei perioade doamna Georgeta-Antonela ANCU își păstrează atribuțiile de Consilier, 

Compartimentul Contabilitate.  

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

dispoziție. 

                                                                                                                                     Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                          Secretar general UAT, 

Sergiu ARSENE              Daniela-Laura AXENIE 

                                                                       


