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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar – Primar 

1 exemplar –Compartimentul Resurse Umane 

1 exemplar – Barbu Ioana-Andra 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________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  06.04.2022      

 

DISPOZIȚIE nr.146 

privind desemnarea d-nei Andra-Ioana BARBU, inspector în cadrul compartimentului Disciplina în construcții, ca persoana 

împuternicita pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale pentru nerespectarea 

prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și a Regulamentului privind condițiile de 

refacere a domeniului public sau privat afectat în urma executării lucrărilor de instalare a rețelelor edilitare pe teritoriu l 

administrativ al comunei Bod 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispoziție nr.14220/06.04.2022 întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Referatul de motivare nr.14219/06.04.2022, întocmit de Gheorghe-Paul LAZĂR, Arhitect Șef; 

▪ Prevederile art. 27, alin. (3) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

▪ HCL nr.128/17.06.2021 privind condițiile de refacere a domeniului public sau privat afectat în urma executării 

lucrărilor de instalare a rețelelor edilitare pe teritoriul administrativ al comunei Bod; 

▪ prevederile art.15 din OUG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor; 

▪ prevederile art. 84 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

▪ prevederile art.129 alin.(3) lit. a), art.139 alin.(3) lit. i) și art.196 alin.(1) lit. a)  din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, 

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 împuternicește d-na Andra-Ioana BARBU, inspector în cadrul Compartimentului Disciplina în construcții să 

constate si sa sancționeze  faptele contravenționale, în calitate de agent constatator ca urmare a nerespectării prevederilor 

Regulamentului privind condițiile de refacere a domeniului public sau privat afectat în urma executării lucrărilor de instalare 

a rețelelor edilitare pe teritoriul administrativ al comunei Bod. 

ART.2 Se împuternicește d-na Andra-Ioana BARBU, inspector în cadrul Compartimentului Disciplina în construcții să 

constate si sa sancționeze  faptele contravenționale, în calitate de agent constatator, ca urmare a nerespectării prevederilor 

Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,  pe teritoriul administrativ al comunei Bod. 

ART.3 Evidențierea sancțiunilor aplicate de persoana împuternicită prin prezenta dispoziție se face în baza proceselor 

verbale de contravenție și se înscriu in formularele tipizate. 

ART.4 Începând cu data prezentei, orice alta dispoziție contrară își încetează aplicabilitatea.  

ART.5 Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează d-na Andra-Ioana BARBU și Compartimentul Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate. 
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PRIMAR,                          Secretar general UAT, 

Sergiu ARSENE              Daniela-Laura AXENIE 
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