
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar – Primar 

1 exemplar –Compartimentul Resurse Umane 

1 exemplar – Porosnicu Ion 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________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  24.03.2022

 

DISPOZIȚIE nr.131 

privind prelungirea contractului individual de muncă a dlui Ion POROȘNICU pe perioadă determinată, pe 

postul de Administrator platformă comunală, treaptă profesională I, gradația 5, în cadrul Primăriei comunei 

Bod, începând cu data de 01.04.2022 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispoziție nr.13226/24.03.2022 întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Referatul de motivare cu nr. 13218/24.03.2022 întocmit de dna Magdalena VARGA, Inspector 

Resurse Umane, Serviciul Economic; 

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

de Salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod; 

▪ Contractul individual de muncă încheiat și înregistrat în Registrul General de Evidență a 

Salariaților sub nr. 49 din data de 30.03.2020 al dlui Ion POROȘNICU; 

▪ Prevederile art.82, alin.(3), art. 83, lit. g) și art. 84, alin. (1) din Legea nr. 53/2003 privind Codul 

muncii, republicată și actualizată cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

actualizată; 

▪ Prevederile 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 Se aprobă prelungirea contractului individual de muncă a dlui Ion POROȘNICU pe perioadă determinată, 

perioada cuprinsă în intervalul 01.04.2022-31.03.2023, pe postul de Administrator platformă comunală, treaptă 

profesională I, gradația 5, în cadrul proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți, în subordinea 

directă a Viceprimarului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod. 

ART.2 Drepturile salariale rămân neschimbate. 

ART.3 Cu ducere la îndeplinire se încredințează Compartimentul Resurse Umane din cadrul aparatului de 

specialitate. 

                                                                                                                                     Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                          Secretar general UAT, 

Sergiu ARSENE              Daniela-Laura AXENIE 

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

tel: +40 268283099   fax: +40 268283190 
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