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din  06.04.2022

 

DISPOZIȚIE nr.145 

privind desemnarea comisiei de examen, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului  pentru 

examenul organizat în data de 21.04.2022 pentru promovarea în treapta profesională imediat superioară celei 

deținute, pentru personalul contractual propriu din cadrul Compartimentului Situații de Urgență al aparatului 

de specialitate al Primarului comunei Bod 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispoziție nr.14184/06.04.2022 întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Referatul de motivare cu nr. 14183/06.042022 privind desemnarea comisiei de examen, a comisiei de 

soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru examenul de promovare organizat în data de 

21.04.2022 pentru promovarea în treapta profesională imediat superioară celei deținute, pentru 

personalul contractual propriu din cadrul Compartimentului Situații de Urgență al aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Bod întocmit de dna Magdalena VARGA, Consilier Resurse Umane, 

Biroul Economic; 

▪ Anunțul cu nr.14167/06.04.2022 privind organizarea examenului de promovare în treapta profesională 

imediat superioară celei deținute, pentru personalul contractual propriu din cadrul Compartimentului 

Situații de Urgență al aparatului de specialitate al Primarului 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 Se desemnează comisia de examen, pentru examenul organizat în data de 21.04.2022 pentru 

promovarea în treapta profesională imediat superioară celei deținute, pentru personalul contractual propriu 

din cadrul Compartimentului Situații de Urgență al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod în 

următoarea componență: 

▪  Președinte: Bogdan-Florian PLEȘEA, Viceprimar; 

▪  Membru: Maria SPANACHE, Consilier, Compartimentul Urbanism; 

▪  Membru: Elena NEGURĂ, Consilier, Compartimentul Taxe și Impozite, Biroul Economic; 

ART. 2 Se desemnează comisia de soluționare a contestațiilor, pentru examenul organizat în data de 21.04.2022 

pentru promovarea în treapta profesională imediat superioară celei deținute, pentru personalul contractual 

propriu din cadrul Compartimentului Situații de Urgență al aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Bod în următoarea componență: 

▪  Președinte: Daniela-Laura AXENIE, Secretar General UAT; 

▪  Membru: Crenguța BARBĂLATĂ, Consilier SPCLEP; 

▪  Membru: Gabriela SILEANU, Consilier, Compartimentul Casierie, Biroul Economic; 
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ART. 3 Se desemnează secretarul comisiei de examen și al comisiei de soluționare a contestațiilor doamna 

Magdalena VARGA, Consilier, Resurse Umane, Biroul Economic. 

ART. 4 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează persoanele menționate la  

art. 1-3. 

                                                                                                                                     Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                          Secretar general UAT, 

Sergiu ARSENE              Daniela-Laura AXENIE 

                                                                       

 


