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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Dosar de ședință Consiliul Local Bod 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar - Primar 

1 exemplar -Asistență Socială 

1 exemplar - Contabilitate  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datele 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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CONSILIUL LOCAL al  COMUNEI  BOD 

JUDEȚUL BRAȘOV 

ROMÂNIA 
 

 din 30.03.2020 

 

HOTĂRÂREA nr.46 

privind aprobarea ajutorului de hrană pentru persoanele izolate la domiciliu 

 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.8773/30.03.2020, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.8772/30.03.2020, întocmit de Roxana-Ioana TOMA, Compartiment 

Asistență  Socială; 

▪ Ordonanța Militară nr. 1 din 17 martie 2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc 

aglomerările de persoane şi circulația transfrontalieră a unor bunuri ; 

▪ Ordonanță Militară nr. 2 din 21 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19; 

▪ Ordonanța de Urgență nr. 30 din 18 martie 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul 

situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2; 

▪ Ordonanța Militară nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19; 

▪ Prevederile Decretului nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul 

României; 

▪ Dispozițiile art. 2 pct. b) lit. i) din HG nr. 201 din 18.03.2020 privind aprobarea normelor 

metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul 

sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului 

Sănătăţii; 

▪ Dispozițiile art.6 din Criteriile generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil aprobate prin 

Decizia nr. 7 din 18.12.2018. 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(4) lit.a) și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Consiliul Local al Comunei Bod  aprobă  acordarea ajutorului de hrană pentru persoanele izolate la 

domiciliu pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României în contextul situației epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2; după cum urmează: 

• Adulti – 20 ron/zi; 
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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Dosar de ședință Consiliul Local Bod 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar - Primar 

1 exemplar – Compartimentul Cultură și Sport 

1 exemplar - Contabilitate 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datele 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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• Copii peste 14 ani – 15 ron/zi; 
• Copii sub 14 ani – 11 ron/zi; 

Art.2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

 

             Vizat pentru legalitate, 

Președinte de ședință,                  Secretar general, 

Gheorghe BODEAN         Daniela-Laura AXENIE 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru  din totalul de 12 consilieri prezenți. 


