
Page 1 of 6 
 

 

Nr. 12762 din 23.06.2020 

 

PROCES – VERBAL 

încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bod, din data de 18.06.2020, ora 

1800, care s-a desfășurat la Căminul Cultural al Comunei Bod, conform Dispoziției de convocare nr.135  

din 12.06.2020 

 

La ședința ordinară din data de 18.06.2020, 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 

TAMAȘ Levente 

 

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

 

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

hotărâre suplimentare, după cum urmează: 

1.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 12004 din 10.06.2020 privind aprobarea contului de execuție al bugetului 

local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul I, al anului 2020. 

2.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 12009 din 10.06.2020 privind modificarea Comisiilor de specialitate nr.2 și 3 

ale Consiliului Local Bod , în urma demisiei unor consilieri locali. 

3.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 11788 din 04.06.2020 privind respingerea plângerii prealabile formulată 

de  Asociația Crescătorilor de Taurine filiala Bod privind anulare HCL nr. 64/30.04.2020 privind modificarea 

HCL nr.28/2017 pentru aprobarea încheierii unui contract de închiriere a suprafeței de 325 de ha din 

pășunea proprietate privată a comunei Bod; încetarea aplicabilității HCL nr.45/2017 privind aprobarea 

încheierii unui act adițional la contractul 8826/05.05.2017-de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate 

în domeniul privat al comunei Bod; încetarea aplicabilității HCL nr.66/2018 privind aprobarea închirierii 

suprafeței de 37 ha pășune aparținând domeniului privat al comunei Bod situată în zona Viscăn (Ghimbășel) 

de către Asociația Crescătorilor de Taurine filiala Bod. 
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4.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 12125 din 11.06.2020 privind acceptarea declarației de renunțare la dreptul 

de proprietate asupra terenului înscris în CF nr.106629 Bod cad. 106629, în suprafață de 6.952 mp situat în 

sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 

5.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 11849 din 05.06.2020 privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și 

Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Construire garaj pentru utilaje”. 

6.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 12212 din 10.06.2020 privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare 

nr. 1003/08.06.2020, întocmit de Cont Consulting Valuation SRL, a unor terenuri intravilane, proprietatea 

privată a unor persoane fizice, situate în sat Colonia Bod,  în vederea efectuării unor schimburi imobiliare,  

pentru realizarea  obiectivului de investiție Modernizare străzi în Bod Colonie, 0+000-6+200; 6,2 km. 

7.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 12215 din 11.06.2020 privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare 

nr. 1002/09.06.2020, întocmit de Cont Consulting Valuation SRL, a unor terenuri intravilane, proprietatea 

privată a Comunei Bod, situate în sat Colonia Bod,  în vederea efectuării unor schimburi imobiliare,  pentru 

realizarea  obiectivului de investiție Modernizare străzi în Bod Colonie, 0+000-6+200; 6,2 km. 

8.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 12218 din 11.06.2020 privind aprobarea unui schimb de terenuri între 

terenul proprietatea privată a comunei Bod și terenuri proprietatea privată a lui Nagy Tibor și Nagy Raluca. 

9.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 12221 din 11.06.2020 privind aprobarea unui schimb de terenuri între 

terenul proprietatea privată a comunei Bod și terenuri proprietatea privată a lui Lazăr Attila și Lazăr Melinda 

Csila. 

10.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 12224 din 11.06.2020 privind aprobarea unui schimb de terenuri între 

terenul proprietatea privată a comunei Bod și terenul proprietatea privată a lui Fîntînariu Gheorge și 

Fîntînariu Anișoara. 

11.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 12227 din 11.06.2020 privind aprobarea unui schimb de terenuri între 

terenurile proprietatea privată a comunei Bod și terenuri proprietatea privată a lui Magyari Levente Albert. 

12.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 12231 din 11.06.2020 privind aprobarea unui schimb de terenuri între un 

teren proprietatea privată a comunei Bod și terenuri proprietatea privată a lui Bălos Cristian și Bălos Mariana. 

13. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 12234 din 11.06.2020 privind aprobarea unui schimb de terenuri între 

terenuri proprietatea privată a comunei Bod și terenuri proprietatea privată a lui Dobrin Maria și Dobrin 

Vasile. 

14. PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 12178 din 11.06.2020 privind însușirea și aprobarea Listei nominale a 

persoanelor care au solicitat iarbă de coasă în zona Ariei Natural Protejată de Interes Local- ”La Stejari” 

(Gorgan). 

15. PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 12249 din 11.06.2020 privind aprobarea alipirii imobilelor înscrise în CF 

nr.102585 și CF nr.106485. 

 

SUPLIMENTARE 

16. PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 12122 din 11.06.2020 privind împuternicirea viceprimarului comunei 

Bod de a semna actele necesare punerii în aplicare a HCL nr. 24/22.02.2008 cu privire la dl. Ungureanu 

Vasile 

17.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 12340 din 15.06.2020 privind aprobarea încetării aplicabilității HCL 

nr.48/2007 privind modificarea hotărârii nr.42/18.11.2007 a Consiliului Local Bod,  încetării aplicabilității 

HCL nr.42/2003 privind transmiterea în folosință gratuită a terenului înscris in CF nr.5198, nr.top. 

10830/2/28/1 în suprafața de 1122 mp către Parohia Ortodoxă Română Bod și încetarii aplicabilității HCL 

nr.21/2002 privind preluarea în patrimoniul public a unor terenuri situate in Comuna Bod. 

18.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 12360 din 15.06.2020 privind aprobarea trecerii din domeniul privat în 

domeniul public al Comunei Bod a imobilului înscris în CF nr. 106695 

19.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 12526 din 17.06.2020 privind aprobarea numărului și a cuantumului 

burselor școlare aferente anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la 

nivelul U.A.T. Comuna Bod 
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20.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 12505 din 17.06.2020 privind intabularea în Cartea Funciară a imobilului 

- teren situat în Comuna Bod (lunca pășunii-zona Gorgan movilă) 

21.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr.  12513 din 17.06.2020 privind aprobarea alipirii imobilelor înscrise în CF 

nr.106757 și CF nr.106759 

22.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 12517 din 17.06.2020 privind aprobarea alipirii imobilelor înscrise în CF 

nr.106697 și CF nr.106753 

23.DIVERSE 

 

Proces verbal al ședinței ordinare din data 21.05.2020.  

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

de voturi (11 consilieri în funcție prezenți).                                                                        

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

21.05.2020  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 21.05.2020 a fost aprobat cu 11 voturi ”pentru” din totalul de 11 

consilieri în funcție prezenți.  

Este în mapa ședinței  Procesul verbal al ședinței  din data de 21.05.2020. 

 

1. 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 I, al anului 2020. S-a trecut 

la procedura de vot  și a fost adoptată  Hotărârea nr.97 din 18.06.2020 cu 11 voturi „pentru” din 

totalul de 11 consilieri prezenți. 

2. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea Comisiilor de 

specialitate nr.2 și 3 ale Consiliului Local Bod , în urma demisiei unor consilieri locali. Domnii 

consilieri propun următoarele: comisia de specialitate nr. 2 să rămână cu trei membri (Chihaia 

Manuela, Gheorghe Bodean, Victor Moldovan), iar doamna consilier Nagy Elisabeta-Gabriela să 

treacă în comisia de specialitate nr.3. S-a trecut la procedura de vot și a  fost adoptată  Hotărârea 

nr.98 din 18.06.2020 cu 10 voturi „pentru” și 1 „abținere”.  

3. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii 

prealabile formulată de  Asociația Crescătorilor de Taurine filiala Bod privind anulare HCL nr. 

64/30.04.2020 privind modificarea HCL nr.28/2017 pentru aprobarea încheierii unui contract de 

închiriere a suprafeței de 325 de ha din pășunea proprietate privată a comunei Bod; încetarea 

aplicabilității HCL nr.45/2017 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul 

8826/05.05.2017-de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al comunei 

Bod; încetarea aplicabilității HCL nr.66/2018 privind aprobarea închirierii suprafeței de 37 ha pășune 

aparținând domeniului privat al comunei Bod situată în zona Viscăn (Ghimbășel) de către Asociația 

Crescătorilor de Taurine filiala Bod. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea 

nr.99 din 18.06.2020 cu 9 voturi „pentru” și 2 ”abțineri”  din totalul de 11 consilieri în funcție 

prezenți. 

4. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind acceptarea declarației de 

renunțare la dreptul de proprietate asupra terenului înscris în CF nr.106629 Bod cad. 106629, în 

suprafață de 6.952 mp situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea 
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definitivă în Cartea Funciară. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.100 

din 18.06.2020 cu 11 voturi „pentru” , din totalul de 11 consilieri în funcție prezenți. 

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

Conceptuale și Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Construire garaj pentru utilaje”. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.101 din 18.06.2020  cu 11 voturi 

„pentru”, din totalul de 11 consilieri în funcție prezenți. 

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

de evaluare nr. 1003/08.06.2020, întocmit de Cont Consulting Valuation SRL, a unor terenuri 

intravilane, proprietatea privată a unor persoane fizice, situate în sat Colonia Bod,  în vederea 

efectuării unor schimburi imobiliare,  pentru realizarea  obiectivului de investiție Modernizare străzi 

în Bod Colonie, 0+000-6+200; 6,2 km. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea 

nr.102 din 18.06.2020  cu 11 voturi pentru”, din totalul de 11 consilieri în funcție prezenți. 

7. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind însușirea și aprobarea raportului 

de evaluare nr. 1002/09.06.2020, întocmit de Cont Consulting Valuation SRL, a unor terenuri 

intravilane, proprietatea privată a Comunei Bod, situate în sat Colonia Bod,  în vederea efectuării 

unor schimburi imobiliare,  pentru realizarea  obiectivului de investiție Modernizare străzi în Bod 

Colonie, 0+000-6+200; 6,2 km. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 103 

din 18.06.2020  cu 11 voturi „pentru”, din totalul de 11 consilieri în funcție prezenți. 

8. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea unui schimb de 

terenuri între terenul proprietatea privată a comunei Bod și terenuri proprietatea privată a lui Nagy 

Tibor și Nagy Raluca. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.104 din 

18.06.2020  cu 9 voturi „pentru”, 1 ”abținere” și 1 vot „împotrivă” din totalul de 11 consilieri în 

funcție prezenți. 

9. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea unui schimb de 

terenuri între terenul proprietatea privată a comunei Bod și terenuri proprietatea privată a lui Lazăr 

Attila și Lazăr Melinda Csila. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.105 

din 18.06.2020  cu 11 voturi „pentru”, din totalul de 11 consilieri în funcție prezenți. 

10. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea unui schimb de 

terenuri între terenul proprietatea privată a comunei Bod și terenul proprietatea privată a lui 

Fîntînariu Gheorge și Fîntînariu Anișoara. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  

Hotărârea nr.106 din 18.06.2020  cu 11 voturi „pentru”, din totalul de 11 consilieri în funcție 

prezenți. 

11. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea unui schimb de 

terenuri între terenurile proprietatea privată a comunei Bod și terenuri proprietatea privată a lui 

Magyari Levente Albert. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.107 din 

18.06.2020  cu 11 voturi „pentru”, din totalul de 11 consilieri în funcție prezenți. 

12. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea unui schimb de 

terenuri între un teren proprietatea privată a comunei Bod și terenuri proprietatea privată a lui Bălos 

Cristian și Bălos Mariana. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.108 din 

18.06.2020  cu 10 voturi „pentru” și o „abținere” (d-na consilier Bălos Corina) din totalul de 11 

consilieri în funcție prezenți. 

13. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea unui schimb de 

terenuri între terenuri proprietatea privată a comunei Bod și terenuri proprietatea privată a lui 
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Dobrin Maria și Dobrin Vasile. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.109 

din 18.06.2020  cu 11 voturi „pentru”  din totalul de 11 consilieri în funcție prezenți. 

14. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind însușirea și aprobarea Listei 

nominale a persoanelor care au solicitat iarbă de coasă în zona Ariei Natural Protejată de Interes 

Local- ”La Stejari” (Gorgan). Domnii consilieri propun ca art.1 să fie reformulat astfel: „Consiliul Local 

al Comunei Bod își însușește și aprobă cu titlu gratuit Lista nominală a persoanelor care au solicitat 

iarbă de coasă în zona Ariei Natural Protejată de interes local – La Stejari (Gorgan)”. S-a trecut la 

procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.110 din 18.06.2020  cu 10 voturi „pentru” și 1 

„abținere” (dl. Consilier Ciucășel Mircea) din totalul de 11 consilieri în funcție prezenți. 

15. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor 

înscrise în CF nr.102585 și CF nr.106485. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea 

nr.111 din 18.06.2020  cu 11 voturi „pentru” din totalul de 11 consilieri în funcție prezenți. 

16. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind împuternicirea viceprimarului 

comunei Bod de a semna actele necesare punerii în aplicare a HCL nr. 24/22.02.2008 cu privire la 

dl. Ungureanu Vasile. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.112 din 

18.06.2020  cu 11 voturi „pentru” din totalul de 11 consilieri în funcție prezenți. 

17. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea încetării aplicabilității 

HCL nr.48/2007 privind modificarea hotărârii nr.42/18.11.2007 a Consiliului Local Bod,  încetării 

aplicabilității HCL nr.42/2003 privind transmiterea în folosință gratuită a terenului înscris in CF 

nr.5198, nr.top. 10830/2/28/1 în suprafața de 1122 mp către Parohia Ortodoxă Română Bod și 

încetarii aplicabilității HCL nr.21/2002 privind preluarea în patrimoniul public a unor terenuri situate 

in Comuna Bod. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.113 din 18.06.2020  

cu 11 voturi „pentru” din totalul de 11 consilieri în funcție prezenți. 

18. 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. 106695. S-a trecut la 

procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.114 din 18.06.2020  cu 11 voturi „pentru” din 

totalul de 11 consilieri în funcție prezenți. 

19. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și a 

cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul 

preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna Bod. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  

Hotărârea nr.115 din 18.06.2020  cu 11 voturi „pentru” din totalul de 11 consilieri în funcție 

prezenți. 

20. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind intabularea în Cartea Funciară a 

imobilului - teren situat în Comuna Bod (lunca pășunii-zona Gorgan movilă). S-a trecut la procedura 

de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.116 din 18.06.2020  cu 11 voturi „pentru” din totalul de 

11 consilieri în funcție prezenți. 

21. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor 

înscrise în CF nr.106757 și CF nr.106759. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea 

nr.117 din 18.06.2020  cu 11 voturi „pentru” din totalul de 11 consilieri în funcție prezenți. 

22. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor 

înscrise în CF nr.106697 și CF nr.106753. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea 

nr.118 din 18.06.2020  cu 11 voturi „pentru” din totalul de 11 consilieri în funcție prezenți. 

23. Diverse 
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A fost citit Raportul de specialitate nr.12169/11.06.2020 privind activitatea asistenților personali ai 

persoanelor încadrate în gradul grav de handicap desfășurată în trimestrul I, perioada ianuarie – iunie 

2020. 

A fost citită cererea nr. 11502/29.05.2020 a domnului Hulpoi Ironim Ștefan, în calitate de președinte al 

Asociației Persoanelor Vârstnice din Bod prin care solicită acordarea unui spațiu în care membrii acestei 

asociații să își desfășoare activitatea. 

A fost citită cererea nr.10759/18.05.2020 a Sindicatului Liber al pensionarilor din Brașov, filiala Bod prin 

care solicită revenirea asupra cererii nr.26540/14.11.2019 prin care solicitau prelungirea contractului de 

închiriere nr.5739/20.12.2016 a spațiului destinat pensionarilor, situat în Comuna Bod, str. tudor 

Vladimirescu, nr.18. 

 

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       

 

 


