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Nr.7689 din 04.03.2020 

 

PROCES – VERBAL 

încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bod, din data de 27.02.2020, ora 

1800, care s-a desfășurat la Căminul Cultural al Comunei Bod, conform Dispoziției de convocare nr.  

70 din 21.02.2020 

 

La ședința ordinară din data de 27.02.2020, ora 1800, conform condicii de prezență, au fost prezenți 

următorii consilieri: 

 

BODEAN Gheorghe  

CHIHAIA Manuela-Adalgiza 

CIUCĂȘEL Mircea 

DEAK Szilamer 

DOBRE Gheorghe 

FARCAȘ Claudia-Alina 

GRIGORE Corina 

JARCĂU Gogu   

MOLDOVAN Victor 

NAGY Elisabeta-Gabriela 

POROȘNICU Ion 

ȘANDRU Ciprian 

TAMAȘ Levente 

Președintele de ședință, Dl. Bodean Gheorghe, prezintă ordinea de zi. 

 

Președintele de ședință supune la vot  proiectul ordinii de zi, cu încă zece proiecte de hotărâre 

suplimentare, după cum urmează: 

 

1. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.7085 din 20.02.2020 privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru 

categoriile de cheltuieli neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul 

de investiți“Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km”. 

2. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.7065 din 20.02.2020 privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-

economice pentru obiectivul de investiții “Amenajare bază sportivă sat Colonia Bod, comuna Bod, județul 

Brașov“. 

3. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.7060 din 20.02.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții “Amenajare bază sportivă sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov“. 

4. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.7076 din 20.02.2020 privind aprobarea Planului anual de acțiune a serviciilor 

sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Bod în anul 2020. 
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5. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 7268 din 25.02.2020 privind însușirea și aprobarea unui raport de evaluare 

pentru un teren intravilan situat în sat Colonia Bod în suprafață de 24 mp, în vederea efectuării unui schimb 

imobiliar, pentru realizarea obiectivelor  de investiții în sat Colonia Bod, parte din master-plan-ul “e-village”. 

6. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 7271 din 25.02.2020 privind însușirea și aprobarea unui raport de evaluare 

pentru un teren intravilan situat în sat Colonia Bod în suprafață de 24 mp, în vederea efectuării unui schimb 

imobiliar, pentru realizarea obiectivelor  de investiții în sat Colonia Bod, parte din master-plan-ul “e-village. 

7 PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 7274 din 25.02.2020 privind aprobarea schimbului de imobile - teren dintre 

comuna Bod și Florea Dinu Cornel și Florea Elena. 

8. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 7277 din 25.02.2020 privind aprobarea schimbului de imobile - teren dintre 

comuna Bod și Miron Arghil și Miron Carmen. 

9. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 7338 din 26.02.2020 privind aprobarea modificării și completării Caietului 

de sarcini, Regulamentului serviciului de salubrizare și a Contractului nr. 9225/30.05.2017 privind delegarea 

de gestiune a serviciului public de salubrizare a Comunei Bod prin introducerea prevederilor OUG 

nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 

249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările aduse de 

Legea nr. 31/2019 și completarea Contractului nr. 9225/30.05.2017 privind delegarea de gestiune a 

serviciului public de salubrizare a Comunei Bod cu dispozițiile art. 14 din Caietul de sarcini – anexă la 

contract. 

10 PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 7341 din 26.02.2020 privind aprobarea actualizării tarifelor pentru 

activitățile specifice serviciului de salubrizare prestate conform Contractului nr.9225/30.05.2017 privind 

delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare a Comunei Bod. 

11. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.7089 din 20.02.2020 privind modificarea Statului de salarii din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod. 

12. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 24909 din 28.10.2019 privind atribuirea denumirilor URANUS, GALAXIEI și 

JUPITER unor străzi aflate în domeniul public al Comunei Bod. 

13. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 73 50 din 26.02.2020 privind aprobarea trecerii din domeniul privat în 

domeniul public al Comunei Bod a imobilului înscris în CF nr. 103944 – Cimitir Colonia Bod. 

14. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 7345 din 26.02.2020 privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi 

a Registrului Agricol al Comunei Bod, județul Brașov. 

 

Proces verbal al ședinței ordinare din data 30.01.2020.  

Președintele de ședință a propus spre aprobare Ordinea de zi a ședinței care a fost aprobată cu unanimitate 

de voturi (13 consilieri în funcție prezenți).                                                                        

Președintele de ședință a propus spre dezbatere și aprobare Procesului-Verbal al ședinței din data de 

30.01.2020  a Consiliului Local Bod.  

Având în vedere că nu au fost formulate observații, s-a trecut la exprimarea votului consilierilor:  

- Procesului-Verbal  al ședinței din data de 30.01.2020 a fost aprobat cu 13 voturi ”pentru” din totalul 

de 13 consilieri în funcție prezenți.  

Este în mapa ședinței  Procesul verbal al ședinței  din data de 30.01.2020. 

 

1. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind asigurarea finanțării de la 

bugetul local pentru categoriile de cheltuieli neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat 

prin PNDL pentru obiectivul de investiți “Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km”. S-a 

trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.22 din 27.02.2020 cu 13 voturi „pentru” 

din totalul de 13 consilieri în funcție prezenți.  
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2. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind însușirea și aprobarea 

documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Amenajare bază sportivă sat 

Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov“. Doamna consilier Grigore Corina face mențiunea că ar fi 

proiecte mult mai importante pentru comunitate decât acest balon. De asemenea și domnii consilieri 

Dobre Gheorghe și Tamaș Levente fac mențiunea că prețul de 200.000 de euro este foarte mare. 

Domnul primar face propunerea ca aceștia să vină cu oferte mai bune ca și preț în aceleași condiții 

de calitate, până la date de 15.03.2020. Proiectul de hotărâre a fost retras de inițiator, urmând să fie 

supus dezbaterii într-o ședință ulterioară.  

3. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare bază sportivă sat Colonia Bod, comuna Bod, 

județul Brașov“. Având în vedere că acest proiect are legătură cu proiectul nr.2 și acesta a fost retras 

de pe ordinea de zi. 

4. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de 

acțiune a serviciilor sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Bod în anul 2020. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.23 din 27.02.2019 cu 13 voturi 

„pentru”, din totalul de 13 consilieri în funcție prezenți. 

5. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind însușirea și aprobarea unui raport 

de evaluare pentru un teren intravilan situat în sat Colonia Bod în suprafață de 24 mp, în vederea 

efectuării unui schimb imobiliar, pentru realizarea obiectivelor  de investiții în sat Colonia Bod, parte 

din master-plan-ul “e-village”. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.24 

din 27.02.2020  cu 13 voturi „pentru”, din totalul de 13 consilieri în funcție prezenți. 

6. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind însușirea și aprobarea unui raport 

de evaluare pentru un teren intravilan situat în sat Colonia Bod în suprafață de 24 mp, în vederea 

efectuării unui schimb imobiliar, pentru realizarea obiectivelor  de investiții în sat Colonia Bod, parte 

din master-plan-ul “e-village. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.25 

din 27.02.2020  cu 13 voturi pentru”, din totalul de 13 consilieri în funcție prezenți. 

7. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbului de imobile 

- teren dintre comuna Bod și Florea Dinu Cornel și Florea Elena. S-a trecut la procedura de vot și a 

fost adoptată  Hotărârea nr. 26 din 27.02.2020  cu 13 voturi „pentru”, din totalul de 13 consilieri 

în funcție prezenți. 

8. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbului de imobile 

- teren dintre comuna Bod și Miron Arghil și Miron Carmen.S-a trecut la procedura de vot și a fost 

adoptată  Hotărârea nr.27 din 27.02.2020  cu 13 voturi „pentru”, din totalul de 13 consilieri în 

funcție prezenți. 

9. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și 

completării Caietului de sarcini, Regulamentului serviciului de salubrizare și a Contractului nr. 

9225/30.05.2017 privind delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare a Comunei Bod 

prin introducerea prevederilor OUG nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 31/2019 

și completarea Contractului nr. 9225/30.05.2017 privind delegarea de gestiune a serviciului public 

de salubrizare a Comunei Bod cu dispozițiile art. 14 din Caietul de sarcini – anexă la contract. S-a 

trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.28 din 27.02.2020  cu 13 voturi 

„pentru”, din totalul de 13 consilieri în funcție prezenți. 
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10. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării tarifelor 

pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare prestate conform Contractului 

nr.9225/30.05.2017 privind delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare a Comunei Bod. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.29 din 27.02.2020  cu 13 voturi 

„pentru”, din totalul de 13 consilieri în funcție prezenți. 

11. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea Statului de salarii 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod. S-a trecut la procedura de vot și a 

fost adoptată  Hotărârea nr.30 din 27.02.2020  cu 9 voturi „pentru”, 3 ”abțineri” și un vot 

”împotrivă” din totalul de 13 consilieri în funcție prezenți. 

12. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirilor URANUS, 

GALAXIEI și JUPITER unor străzi aflate în domeniul public al Comunei Bod. S-a trecut la procedura 

de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.31 din 27.02.2020  cu 13 voturi „pentru”, din totalul de 13 

consilieri în funcție prezenți. 

13. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul 

privat în domeniul public al Comunei Bod a imobilului înscris în CF nr. 103944 – Cimitir Colonia Bod. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.32 din 27.02.2020  cu 13 voturi 

„pentru”, din totalul de 13 consilieri în funcție prezenți. 

14. Președintele de ședință a prezentat proiectul de privind aprobarea modului de întocmire și ținere 

la zi a Registrului Agricol al Comunei Bod, județul Brașov. S-a trecut la procedura de vot și a fost 

adoptată  Hotărârea nr.33 din 27.02.2020  cu 13 voturi „pentru”, din totalul de 13 consilieri în 

funcție prezenți. 

15. Diverse 

1. A fost luată în discuție adresa nr.6754 din 13.02.2020 a doamnei Camelia Simionescu care 

prezintă situația unui teren situat în Comuna Bod, str. Gării, nr. 602, care a fost vândut la licitație 

în anul 2002 de către Consiliul Local. Urmare a acestei licitații cumpărătorul Rusu Ion a devenit 

proprietar tabular pe baza procesului verbal de adjudecare și nu a unui contract de vânzare-

cumpărare, fapt semnalat de Camelia Simionescu, care susține că nu poți fi proprietar tabular 

dacă nu ai un act autentic încheiat.  

Până la apariția Noului Cod Civil, în anul 2011, documentele depuse în vederea intabulării 

(proces verbal de adjudecare) aveau efect constitutiv de drept conform Decretului 115/1938. 

Față de cele prezentate, având în atenție apelul efectuat de președintele de ședință, cu privire la alte probleme 

sau întrebări adresate de către consilieri, aceștia nu au mai avut interpelări, drept urmare, președintele de 

ședință a declarat închise lucrările ședinței ordinare.  

 

Președinte de Ședință,                                                                                           Secretar general,  

  Gheorghe BODEAN                                                                                          Daniela-Laura AXENIE       

 

 


