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Nr. 8182 din 16.03.2020 

 

PROCES – VERBAL 

încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bod, din data de 12.03.2020, ora 

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

78 din 06.03.2020 

 

La ședința ordinară din data de 12.03.2020, 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   

NAGY Elisabeta-Gabriela 

POROȘNICU Ion 

ȘANDRU Ciprian 

TAMAȘ Levente 

 

  Domnul consilier Moldovan Victor lipsește motivat.  

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

 

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

hotărâre suplimentare, după cum urmează: 

 

1. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 7791 din 05.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

pentru anul 2020 al Ocolului Silvic „Codrii Cetăților” RA Codlea. 

2. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 7801 din 05.03.2020 privind aprobarea modificării organigramei, statului 

de funcții și al statului de salarii pentru„ Clubul Sportiv Brenndorf”. 

3. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 7833 din 06.03.2020 privind aprobarea contului de execuție al bugetului 

local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul IV, al anului 2019. 

4. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 7843 din 06.03.2020 privind aprobarea bugetului local inițial de venituri și 

cheltuieli al comunei Bod pe anul 2020. 
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5.  PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 7871 din 06.03.2020 privind aprobarea programului anual al achizițiilor 

publice al comunei Bod pentru anul 2020. 

6.  PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 7811 din 05.03.2020 privind aprobarea finanțării cu suma de 72.000 lei din 

Bugetul Local al comunei Bod, a programului “Școală după Școală” derulat în  cadrul Școlii Gimnaziale , în 

anul școlar 2020-2021. 

7. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 8041 din 11.03.2020 privind aprobarea Regulamentului de Acreditare a 

Reprezentanților Mass-Media în Primăria Comunei Bod. 

8. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 8123 din 12.03.2020 privind încetarea aplicabilității HCL 16/21.02.2019 

privind acordarea unui mandat special ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “ISO MEDIU” ÎN 

DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV, cu sediul in B-dul Eroilor, nr.5, cod 

500007, Brașov, jud. Brașov, în aplicarea prevederilor OUG nr. 74/17 iulie 2018 privind modificarea și 

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 OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, 

cu modificările și completările aduse de Legea nr.31/10 ianuarie 2019. 

9. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 8105 din 12.03.2020 privind repartizarea costurilor generate de activitatea de 

transport public intre bugetele UAT-urilor ce împart același traseu. 

10. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 8139 din 12.03.2020 privind dezlipirea imobilelor înscrise în CF nr.104539 

și în CF nr.103840. 

 

Proces verbal al ședinței ordinare din data 27.02.2020.  

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

de voturi (12 consilieri în funcție prezenți).                                                                        

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

27.02.2020  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 27.02.2020 a fost aprobat cu 12 voturi ”pentru” din totalul 

de 12 consilieri în funcție prezenți.  

Este în mapa ședinței  Procesul verbal al ședinței  din data de 27.02.2020. 

 

1. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri 

și cheltuieli pentru anul 2020 al Ocolului Silvic „Codrii Cetăților” RA Codlea. S-a trecut la procedura 

de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.35 din 12.03.2020 cu 12 voturi „pentru” din totalul de 12 

consilieri în funcție prezenți. 

2. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

organigramei, statului de funcții și al statului de salarii pentru„ Clubul Sportiv Brenndorf”. S-a 

trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.36 din 12.03.2020 cu 10 voturi „pentru” 

și 2 “abțineri” din totalul de 12 consilieri în funcție prezenți. 

3. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție 

al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul IV, al anului 2019. S-a trecut 

la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.37 din 12.03.2020 cu 8 voturi „pentru” și 4 

“abțineri” din totalul de 12 consilieri în funcție prezenți. 

4. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local inițial 

de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2020. S-a trecut la procedura de vot și a fost 

adoptată  Hotărârea nr.38 din 12.03.2019 cu 8 voturi „pentru” și 4 “abțineri”, din totalul de 12 

consilieri în funcție prezenți. 
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5. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea programului anual al 

achizițiilor publice al comunei Bod pentru anul 2020. S-a trecut la procedura de vot și a fost 

adoptată  Hotărârea nr.39 din 12.03.2020  cu 10 voturi „pentru”, 1 “abținere” și 1 „împotrivă”, din 

totalul de 12 consilieri în funcție prezenți. 

6. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării cu suma de 

72.000 lei din Bugetul Local al comunei Bod, a programului “Școală după Școală” derulat în  cadrul 

Școlii Gimnaziale , în anul școlar 2020-2021. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  

Hotărârea nr.40 din 12.03.2020  cu 12 voturi pentru”, din totalul de 12 consilieri în funcție 

prezenți. 

7. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

Acreditare a Reprezentanților Mass-Media în Primăria Comunei Bod. S-a trecut la procedura de vot 

și a fost adoptată  Hotărârea nr. 41 din 12.03.2020  cu 12 voturi „pentru”, din totalul de 12 

consilieri în funcție prezenți. 

8. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind încetarea aplicabilității HCL 

16/21.02.2019 privind acordarea unui mandat special ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ “ISO MEDIU” ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL 

BRAȘOV, cu sediul in B-dul Eroilor, nr.5, cod 500007, Brașov, jud. Brașov, în aplicarea prevederilor 

OUG nr. 74/17 iulie 2018 privind modificarea și 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 OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările aduse 

de Legea nr.31/10 ianuarie 2019. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.42 

din 12.03.2020  cu 12 voturi „pentru”, din totalul de 12 consilieri în funcție prezenți. 

9. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind repartizarea costurilor generate de 

activitatea de transport public intre bugetele UAT-urilor ce împart același traseu. S-a trecut la procedura 

de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.43 din 12.03.2020  cu 12 voturi „pentru”, din totalul de 12 

consilieri în funcție prezenți. 

10. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind dezlipirea imobilelor înscrise în 

CF nr.104539 și în CF nr.103840. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.44 

din 12.03.2020  cu 12 voturi „pentru”, din totalul de 12 consilieri în funcție prezenți. 

11. Diverse 

1. A fost luată în discuție cererea nr.7553 din 02.03.2020 a domnului Ormenișan  Ioan care solicită 

concesionarea unei suprafețe de 2 ha de  teren din pășunea comunei Bod, pentru înființarea 

unei plantații de salcâm, comuna Bod nedeținând teren care să fie disponibil pentru 

concesionare, cererea petentului nu poate fi soluționată. 

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       

 

 


