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 Din 14.05.2020 

 

DISPOZIȚIA NR. 110 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 21.05.2020, ora 1800, 

la Căminul Cultural al Comunei Bod 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ prevederile art.134 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ  

În temeiul art.196 lit.b)  din din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ  

 

DISPUNE: 

 

Art.1 Se convoacă Consiliul Local al Comunei Bod, în ședință ordinară, în data de 21.05.2020, ora 18:00, la Căminul 

Cultural al Comunei Bod.  

Art.2  Proiectul ordinii de zi este următorul: 

1.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 10668 din 14.05.2020 privind revocarea HCL nr. 50/30.04.2020 privind aprobarea punerii 

la dispoziția Asociației Persoanelor Vârstnice din Bod a spațiului situat în comuna Bod, str. Tudor Vladimirescu nr. 18 

2.PROIECT de Hotărâre Nr. 10683 din 14.05.2020 privind aprobarea listelor de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor 

de inventar din patrimoniul comunei Bod, precum și aprobarea transferării unor mijloace fixe și obiecte de inventar. 

3.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 10542 din 13.05.2020 privind  modificarea HCL 148/2019 privind desemnarea 

reprezentanților Consiliului local  în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bod. 

4.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 10676 din 14.05.2020 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat 

al Comunei Bod a imobilului înscris în CF nr. 100155-C1-U2 – Clădire Cantină Colonia Bod 

5.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 9036 din 06.04.2020 privind aprobarea dării în folosință gratuită către Parohia 

Ortodoxă Bod-Colonie a terenului înscris în CF nr. 103944 Bod, nr. top. 103944, în suprafață de 10192 mp pe 

durata menținerii obiectului de folosință și încetarea aplicabilității HCL nr. 69/2007 privind transmiterea în folosință 

gratuită a imobilului compus din teren înscris în CF 5979, nr. top. 10821/2/2/1 în suprafață de 10980 mp, cimitir, 

casa rece și împrejmuire teren, Parohiei Ortodoxe Române Bod Colonie 

6.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 10632 din 14.05.2020 privind aprobarea apartenenței la domeniul privat a imobilului 

înscris în CF nr.103840, nr top. 10830/1/a/2/2/1. 

7.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 10638 din 14.05.2020 privind aprobarea apartenenței la domeniul privat a imobilului 

înscris în CF nr.106705, nr cad.106705. 

8.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 10742 din 15.05.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Bod pe anul 2020. 

9.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 10739 din 15.05.2020 privind includerea unor bunuri în domeniul public al comunei Bod, 

precum și darea în custodie a acestora.  

10.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 10698 din 15.05.2020 privind aprobarea radierii dreptului de administrare în favoarea 

SC Agroindustriala SA Prejmer asupra imobilului înscris în CF 101446 Bod. 

11.DIVERSE   

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarului general al Comunei Bod. 

 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 

 


