
                                                                                     

 ROMANIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU 

PRIMARUL COMUNEI 

 

DISPOZIŢIE 
 

 privind atribuirea unor sarcinii  domnului PODINĂ CĂLIN-AUREL Referent , clasa III , grad profesional 

asistent , in cadrul compartimentului  situatii de urgență , din cadrul aparatului de specilaitate al primarului 

comunei     Baita de sub Codru , desemnat responsabil  care să asigure implementarea prevederilor legale privind 

declarațiile de avere și declarațiile de interese. 
 

            Avand in vedere : 

 

         - desemnarea făcută de către  secretarului general al comunei  și inregistrată la primăria comunei sub nr. 

2553/21.12.2021, a domnului PODINĂ CĂLIN-AUREL,având funcția de Referent , clasa III , grad profesional 

asistent, ca persoană responsabilă  care să asigure implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere 

și declarațiile de interese 

        - prevederile art. art. 5 aliniatul 2  litera ”g”  și ale aliniatului 3 din LEGE nr. 176/1 septembrie 2010 

privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

144/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru 

modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare; 

    -   prevedrile legii 52/ 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala ; 

In temeiul prevederilor art. 155 aliniatul 1 litera ”d”  ,aliniatul 5 litera”e” ,art. 196  aliniatul 1 litera „b”    

din  OUG nr. 57/2019-Codul Administrativ-publicat în M.O. al României  nr. 555 din 5 iulie 2019; 

                   Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures , emite prezenta 

 

DISPOZITIE : 
    

      Articolul 1. Incepand cu data 21.12.2021  , domnului PODINĂ CĂLIN-AUREL , având functia 

publica de executie REFERENT –clasa III, grad profesional ”asistent”  , in cadrul compartimentului  situații 

de urgență , din cadrul aparatului de specilitate al primarului comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures , 

desemnat de către secretarului general al comunei ,ca  responsabil  care să asigure implementarea prevederilor 

legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese, i se atribuie  această sarcină prevazute de legea 

,urmând a se se completa fișa postului cu aceste noi atribuțiuni. 

                 Articolul 2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispozițiii se însarconeaza secretarul general al 

comunei ,domnul DRAGOS TRAIAN.   

                Articolul  3. Prezenta dispozitie se publică în Monitorul Oficial al comunei și se comunica prin grija 

secretarului general al comunei , in conformitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, Prefectului Judetului Maramures  pentru exercitarea controlului de legalitate , precum si  

                                -Compartimentelor, resurse umane si financiar –contabil, 

                               - Domnului PODINĂ CĂLIN-AUREL   

                              -  A.N.I Bucuresti                                                                                 

                                                                           

PRIMAR 
 

          DUMUŢA  AUREL 

 

                                                                                                                          CONTRASEMNAT 

                          pentru legalitate 

                                                                                                                 secretarul General al Comunei 

                                  DRAGOŞ   TRAIAN 

Băiţa de sub Codru . 
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