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D I S P O Z I Ţ I E	

privind delegarea domnului Dinu Ionuţ, consilier în cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru în 

calitate de persoană împuternicită pentru înlocuirea casierului 
instituţiei pe perioada cât acesta se află în concediul de odihnă, 
concediu medical, urmează cursuri de perfecţionare, se află în 

deplasare sau participă la instruiri 
 

Primarul comunei Bozioru , judetul Buzău ; 
Având in vedere : 

v prevederile art. 121 , alin. (1) si alin. (2) din Constitutia 
Romaniei ;  

v Prevederile HCL nr.13/15.04.2020 privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului 
Local Bozioru; 

          În temeiul: art. 155 , alin.(1) , lit. “e” , alin. 2 , lit. “b” , art. 196 , 
alin. (1) , lit. “b”, art.197, alin. (1) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ ; 

 
D I S P U N E : 

 
Art.1.		Se desemnează domnul DINU IONUŢ, consilier achiziţii publice 

în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, în 
calitate de persoană împuternicită pentru înlocuirea casierului 
instituţiei, pe perioada cât acesta se află în concediul de odihnă, 
concediul  medical, urmează cursuri de perfecţionare, se află în 
deplasare sau participă la instruiri; 
    Art.2. Fişa postului  domnului Dinu Ionuţ se va completa cu noile 
atribuţii.  
    Art.3.  –  (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de 
zile de la data comunicării organului emitent; 

         (2) Împotriva măsurilor dispuse, persoana nemulţumită se 
poate adresa instanţei de contencios- administrativ sau, după caz, 
instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 6 luni 
de la comunicarea soluţiei contestaţiei; 
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    Art.4. Dispoziţia se comunică, în conformitate cu prevederile art. 197, 
alin. (1),(4)  și ale art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ :  

-  Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău ; 
-  Primarului comunei Bozioru , judeţul Buzău ;  
-  Persoanei nominalizate la art.1;  

-Afișare/pe pagina de internet a instituției 
www.comunabozioru.ro 

 
BOZIORU 
Nr.42/ 11 martie 2021  
 
 
    P R I M A R, 
GRIGORE Valentin     

       
CONTRASEMNEAZĂ ,              

                                                          SECRETAR General  comună,  
...........................                                         OPREA Mirela 
 
                                                                       ........................ 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



PRIMARIA COMUNEI BOZIORU 
JUDEŢUL BUZĂU ; 
 
Nr. 680 din  10 martie 2021  
 
 

R E F E R A T  
privind delegarea domnului Dinu Ionuţ, consilier în cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru în 
calitate de persoană împuternicită pentru înlocuirea casierului 
instituţiei pe perioada cât acesta se află în concediul de odihnă, 
concediu medical, urmează cursuri de perfecţionare, se află în 

deplasare sau participă la instruiri 
 

 
	

Legalitatea : 
v prevederile art. 121 , alin. (1) si alin. (2) din Constitutia 

Romaniei ;  
v Prevederile HCL nr.13/15.04.2020 privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului 
Local Bozioru; 

          În temeiul: art. 155 , alin.(1) , lit. “e” , alin. 2 , lit. “b” , art. 196 , 
alin. (1) , lit. “b”, art.197, alin. (1) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ ; 

 
 

      Având în vedere necesitatea  numirii  unei persoane împuternicite 
pentru înlocuirea casierului instituţiei, pe perioada cât acesta se află 
în concediul de odihnă, concediul  medical, urmează cursuri de 
perfecţionare, se află în deplasare sau participă la instruiri, propun 
emiterea unei dispoziţii cu privire la aspectele semnalate mai sus. 
 
 

 
 

Referent resurse umane, 
 

BUDUIANU Liliana____________ 
 
 
 


