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Nr. 19596 din 27.08.2020 

 

PROCES – VERBAL 

încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bod, din data de 16.07.2020, ora 

1800, care s-a desfășurat la Căminul Cultural al Comunei Bod, conform Dispoziției de convocare nr.163  

din 10.07.2020 

 

La ședința ordinară din data de 16.07.2020, ora 1800, conform condicii de prezență, au fost prezenți 

următorii consilieri: 

 

BODEAN Gheorghe  

CHIHAIA Manuela-Adalgiza 

CIUCĂȘEL Mircea 

DOBRE Gheorghe 

FARCAȘ Claudia-Alina 

JARCĂU Gogu 

MOLDOVAN Victor   

TAMAȘ Levente 

 Doamna GRIGORE Corina a absentat motivat. 

 

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

 

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

hotărâre suplimentare, după cum urmează: 

 

1.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 13970 din 15.07.2020 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a 

mandatului de consilier local al domnului Szilamer DEAK, precum și vacantarea locului de consilier local în 

cadrul Consiliului Local al Comunei Bod. 

2.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 14003 din 16.07.2020 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a 

mandatului de consilier local al doamnei Elisabeta Gabriela NAGY , precum și vacantarea locului de consilier 

local în cadrul Consiliului Local al Comunei Bod. 

3.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.13430 din 06.07.2020 privind aprobarea dării în folosință cu titlu gratuit către 

Parohia Ortodoxă Bod-Colonie a terenului înscris în CF nr.106695 Bod, nr. top.106695, în suprafață de 386 

mp. 

4.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.13564 din 08.07.2020 privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul 

local, Bisericii Ortodoxe Sf. Nicolae din satul Bod. 
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5.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.13194 din 01.07.2020 privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a 

Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții „Realizare-construire și dotare Centru Cultural 

Multifuncțional în comuna Bod-județul Brașov". 

6.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.13416 din 06.07.2020 privind aprobarea încetării aplicabilității HCL 

nr.18/28.06.2004 privind concesionarea prin licitație publică a unui teren in suprafața de 43,50 mp. 

7.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.13577 din 08.07.2020. privind împuternicirea viceprimarului comunei Bod de 

a semna actele necesare punerii în aplicare a HCL nr. 69/10.05.2006 cu privire la dl. State Ioan Corneliu.  

8.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.13604 din 09.07.2020 privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare 

nr. 1004/07.07.2020, întocmit de Cont Consulting Valuation SRL, a unui teren intravilan, proprietatea privată, 

situată în sat Colonia Bod,  în vederea efectuării unui schimb imobiliar, pentru realizarea  obiectivului de 

investiție „Modernizare străzi în Bod Colonie, 0+000-6+200; 6,2 km”. 

9.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.13625 din 09.07.2020 privind aprobarea unui schimb de terenuri între un 

teren proprietatea privată a comunei Bod și un teren proprietatea privată a lui Urziceanu Alexandru – Cătălin 

și a lui Urziceanu Maria Katalin.  

10.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.13699 din 10.07.2020 privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare 

nr. 1005/09.07.2020, întocmit de Cont Consulting Valuation SRL, a unui teren intravilan, proprietatea privată, 

situată în sat Colonia Bod,  în vederea efectuării unui schimb imobiliar, pentru realizarea obiectivului de 

investiție „Modernizare străzi în Bod Colonie, 0+000-6+200; 6,2 km”. 

11.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.13702 din 10.07.2020 privind aprobarea unui schimb de terenuri între un 

teren proprietatea privată a comunei Bod și un teren proprietatea privată a lui Ungureanu Vasile și a lui 

Ungureanu Maria. 

12.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.13206 din 01.07.2020 privind aprobarea transformării funcției publice 

ocupate de Inspector, clasa I, grad profesional principal, Compartimentul Resurse Umane, în funcția publică 

de nivel superior de Inspector, clasa I, grad profesional superior. 

13.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.13614 din 09.07.2020 privind rectificarea anexei la HCL nr.201/28.11.2019 

privind acceptarea unor donații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotelor din PUCG din 

terenurile înscrise în CF nr.102032 Bod cad. 102032 în suprafață de 388 mp (cu destinație fosă septică), CF 

nr.102110 Bod cad. 102110 în suprafață de 581 mp (cu destinație apă și loc foraj apă) CF nr.102033 Bod cad. 

102033 în suprafață de 539 mp (cu destinația zonă verde), situate în sat Bod, PUZ „Construire ansamblu de 

locuințe DJ 103 Bod” aprobat prin HCL nr.74/27.06.2007 beneficiar Coman Nelu Sorin, preluate în 

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

14.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.13546 din 08.07.2020 privind aprobarea prelungirii Contractului de 

închiriere nr.18052/01.11.2018, pentru imobilul situat în comuna Bod, str.Nouă, nr.227. 

15.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.13011 din 26.06.2020 pentru completarea și modificarea HCL 

nr.166/18.12.2020 privind acordarea unor facilități anumitor categorii de persoane, pe mijlocele de transport 

public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a comunei 

Bod. 

16.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.13631 din 09.07.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Bod 

pe anul 2020. 

17.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.13666 din 10.07.2020 privind aprobarea listelor de casare a mijloacelor fixe 

și a obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Bod. 

18.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.13688 din 10.07.2020 privind aprobarea declanșării procedurii de 

expropriere a unor imobile proprietate privată pentru realizarea obiectivului de investiții de utilitate publică 

Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200, 6,2 km. 

SUPLIMENTARE 

19.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 14006 din 16.07.2020 privind emiterea unui acord de amplasare a unui 

post transformare și cablu de alimentare stația de pompare SPAU 04 Bod pe terenul proprietate a comunei 

Bod. 
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20.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 13997 din 16.07.2020 privind certificarea amplasamentului comun 

obiectivelor de investiții în sat Bod și a folosirii documentațiilor de Studiu Geotehnic și Ridicare topografică 

în cadrul tuturor obiectivelor de investiții.  

21.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 13997 din 16.07.2020 privind certificarea amplasamentului comun 

obiectivelor de investiții în sat Colonia Bod și a folosirii documentațiilor de Studiu Geotehnic și Ridicare 

topografică în cadrul tuturor obiectivelor de investiții . 

22.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 13881 din 14.07.2020 privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-

economice (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții “Realizare și implementare sistem integrat de 

monitorizare video in comuna Bod- județul Brasov – Etapa I“ . 

23.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 13872 din 14.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

(etapa S.F.) pentru obiectivul de investiții “Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video 

in comuna Bod- județul Brasov – Etapa I“.  

24.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 13944 din 15.07.2020 privind aprobarea radierii dreptului de administrare 

operativă în favoarea ICRAL Brașov asupra imobilului înscris în CF nr.106680. 

25.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 13974 din 16.07.2020 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al 

activităților de comerț de întâmpinare cu caracter temporar. 

26.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 13985 din 16.07.2020 privind modificarea HCL nr.213/19.12.2019 privind 

aprobarea nivelurilor impozabile, impozitele și taxele și alte taxe asimilate acestora, precum si pentru 

amenzile aplicabile în anul fiscal 2020. 

27.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 13911 din 15.07.2020 privind aprobarea modificării contractului de prestări 

servicii nr.14978/14.08.2018 a coregrafului ansamblului  „Cununa Bodului” 

28.DIVERSE 

 

Procesele verbale ale  următoarelor ședințe: 

1. Proces verbal al ședinței din data de 09.06.2020 (ședință de îndată), 

2.  Proces verbal al ședinței din data de 18.06.2020 (ședință ordinară), 

3. Proces verbal al ședinței din data de 06.07.2020 (ședință de îndată). 

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

de voturi (8 consilieri în funcție prezenți).                                                                        

Președintele de ședință a propus spre dezbatere și aprobare Procesele verbale ale  următoarelor 

ședințe: 

1.Proces verbal al ședinței din data de 09.06.2020 (ședință de îndată), 

2. Proces verbal al ședinței din data de 18.06.2020 (ședință ordinară), 

3. Proces verbal al ședinței din data de 06.07.2020 (ședință de îndată). 

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

Procesele-Verbale au fost aprobate cu 8 voturi ”pentru” din totalul de 8 consilieri în funcție prezenți.  

 

1. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, 

prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Szilamer DEAK, precum și vacantarea 

locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Bod. A  fost adoptată  Hotărârea 

nr.123 din 16.07.2020. 

2. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, 

prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei Elisabeta Gabriela NAGY , precum și 
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vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Bod. A fost adoptată  

Hotărârea nr.124 din 16.07.2020.  

3. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în folosință cu 

titlu gratuit către Parohia Ortodoxă Bod-Colonie a terenului înscris în CF nr.106695 Bod, nr. 

top.106695, în suprafață de 386 mp. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea 

nr.125 din 16.07.2020 cu 8 voturi „pentru” din totalul de 8 consilieri în funcție prezenți. 

4. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar de 

la bugetul local, Bisericii Ortodoxe Sf. Nicolae din satul Bod. S-a trecut la procedura de vot și a fost 

adoptată  Hotărârea nr.126 din 16.07.2020 cu 8 voturi „pentru” , din totalul de 8 consilieri în 

funcție prezenți. 

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

Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții „Realizare-construire și dotare 

Centru Cultural Multifuncțional în comuna Bod-județul Brașov".S-a trecut la procedura de vot și a 

fost adoptată  Hotărârea nr.127 din 16.07.2020  cu 8 voturi „pentru”, din totalul de 8 consilieri în 

funcție prezenți. 

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

HCL nr.18/28.06.2004 privind concesionarea prin licitație publică a unui teren in suprafața de 43,50 

mp. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.128 din 16.07.2020  cu 8 voturi 

pentru”, din totalul de 8 consilieri în funcție prezenți. 

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

comunei Bod de a semna actele necesare punerii în aplicare a HCL nr. 69/10.05.2006 cu privire la 

dl. State Ioan Corneliu.  S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 129 din 

16.07.2020  cu 8 voturi „pentru”, din totalul de 8 consilieri în funcție prezenți. 

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

de evaluare nr. 1004/07.07.2020, întocmit de Cont Consulting Valuation SRL, a unui teren intravilan, 

proprietatea privată, situată în sat Colonia Bod,  în vederea efectuării unui schimb imobiliar, 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.130 din 16.07.2020  cu 8 voturi 

„pentru”,  din totalul de 8 consilieri în funcție prezenți. 

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

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

Urziceanu Alexandru – Cătălin și a lui Urziceanu Maria Katalin.  S-a trecut la procedura de vot și a 

fost adoptată  Hotărârea nr.131 din 16.07.2020  cu 8 voturi „pentru”, din totalul de 8 consilieri în 

funcție prezenți. 

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

de evaluare nr. 1005/09.07.2020, întocmit de Cont Consulting Valuation SRL, a unui teren intravilan, 

proprietatea privată, situată în sat Colonia Bod,  în vederea efectuării unui schimb imobiliar, 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.132 din 16.07.2020  cu 8 voturi 

„pentru”, din totalul de 8 consilieri în funcție prezenți. 

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

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

Ungureanu Vasile și a lui Ungureanu Maria. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  

Hotărârea nr.133 din 16.07.2020  cu 8 voturi „pentru”, din totalul de 8 consilieri în funcție prezenți. 

12. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea transformării funcției 

publice ocupate de Inspector, clasa I, grad profesional principal, Compartimentul Resurse Umane, 

în funcția publică de nivel superior de Inspector, clasa I, grad profesional superior. S-a trecut la 

procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.134 din 16.07.2020  cu 8 voturi „pentru”  din 

totalul de 8 consilieri în funcție prezenți. 
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13. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea anexei la HCL 

nr.201/28.11.2019 privind acceptarea unor donații de renunțare la dreptul de proprietate asupra 

cotelor din PUCG din terenurile înscrise în CF nr.102032 Bod cad. 102032 în suprafață de 388 mp 

(cu destinație fosă septică), CF nr.102110 Bod cad. 102110 în suprafață de 581 mp (cu destinație 

apă și loc foraj apă) CF nr.102033 Bod cad. 102033 în suprafață de 539 mp (cu destinația zonă 

verde), situate în sat Bod, PUZ „Construire ansamblu de locuințe DJ 103 Bod” aprobat prin HCL 

nr.74/27.06.2007 beneficiar Coman Nelu Sorin, preluate în patrimoniul public al comunei Bod și 

înscrierea definitivă în Cartea Funciară. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea 

nr.135 din 16.07.2020  cu 8 voturi „pentru”  din totalul de 8 consilieri în funcție prezenți. 

14. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii 

Contractului de închiriere nr.18052/01.11.2018, pentru imobilul situat în comuna Bod, str.Nouă, 

nr.227. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.136 din 16.07.2020  cu 8 

voturi „pentru” și 1 „abținere” (dl. Consilier Ciucășel Mircea) din totalul de 8 consilieri în funcție 

prezenți. 

15. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind completarea și modificarea HCL 

nr.166/18.12.2020 privind acordarea unor facilități anumitor categorii de persoane, pe mijlocele de 

transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial 

administrativă a comunei Bod. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.137 

din 16.07.2020  cu 8 voturi „pentru” din totalul de 8 consilieri în funcție prezenți. 

16. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al 

comunei Bod pe anul 2020. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.138 din 

16.07.2020  cu 8 voturi „pentru” din totalul de 8 consilieri în funcție prezenți. 

17. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre  privind aprobarea listelor de casare a 

mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Bod. S-a trecut la procedura de 

vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.139 din 16.07.2020  cu 8 voturi „pentru” din totalul de 8 

consilieri în funcție prezenți. 

18. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii 

de expropriere a unor imobile proprietate privată pentru realizarea obiectivului de investiții de 

utilitate publică Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200, 6,2 km. Având în vedere că există 

auditori în sală președintele de ședință a întrebat membrii consiliului dacă sunt de acord ca 

acesta să fie ca acest proiect de hotărâre să fie dezbătut primul.  

 

Președintele de ședință dă cuvântul cetățenilor aflați în sală și care sunt vizați de proiectul de hotărâre. 

 

Reprezentantul societății Hidacom SRL și-a exprimat nemulțumirea față de acest proiect, rugându-i pe 

domnii consilieri, la momentul votului să țină cont de situația în care se află. Domnul Primar menționează 

faptul că domnul Hidoș a fost de nenumărate ori în audiență, neținând cont de propunerile pentru schimb, 

oferite de comuna Bod, autorizația de construire nu ține loc de act de proprietate fiind doar un pas spre 

dobândirea proprietății asupra construcției. Mai menționează și faptul că nu este o problemă financiară 

pentru a despăgubii și construcția, dar aceasta fiind neautorizată nu a putut fi evaluată. Pe Legea 255/2010 

privind exproprierea pentru utilitate publică, expropriază doar în cazurile în care există un drept real, însă 

dacă expropriatul contestă documentele de expropriere și instanța dispune acordarea de despăgubire pe o 

construcție neintabulată, autoritatea care expropriază (expropriatorul) este obligat printr-o sentință să dea 

despăgubirile stabilite prin aceasta.  

 

Domnului Florea Cornel i s-a propus un schimb de imobile între proprietatea dânsului și proprietatea 

comunei Bod, schimb care a fost acceptat, în acest sens Consiliul Local emițând HCL nr. 26 din 27.02.2020. 

Ulterior domnul Florea nu a mai acceptat schimbul de imobile. Prin HCL 68 din 30.04.2020 își încetează 

aplicabilitatea HCL nr. 26 din 27.02.2020.  Acesta motivează refuzul schimbului prin faptul că nu cunoștea 
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amplasamentul terenului ce i se va oferi la schimb. Domnul Primar face mențiunea că nu s-ar fi putut face 

un schimb de teren dacă acesta nu era intabulat, măsurat în Stero70, cu un amplasament  bine delimitat.   

Domnul Botoradu își exprimă nemulțumirea față de faptul că nu îi este eliberat certificatul de atestare fiscală 

pentru imobilul (garaj) pe care îl deține și dorește să îl înscrie în Cartea Funciară, concluzia fiind că asupra 

imobilului la care face referire nu deține un drept real. 

 

Domnul Primar menționează faptul că legat de garajele de la blocul 29 sunt două linii de garaje, una cea de 

lângă bloc și a doua cea de lânga canalul de desecare ANIF. Culoarul de expropriere stabilit prin lege nu 

lasă la latitudinea ordonatorului de credite,  adică a subsemnatului sau a forului deliberativ adică, Consiliul 

Local Bod, să stabiliească pe unde și cum trece culoarul. Culoarul de expropriere este copia fidelă a 

proiectului, nu se poate expropria mai mult sau mai puțin. Doar instanța poate interveni în extinderea 

exproprierii și a cuantumului oferit.  

 

Ne mai fiind alte opinii  vis a vis de acest proiect, s-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  

Hotărârea nr.140 din 16.07.2020  cu 6 voturi „pentru”,  un vot “împotrivă”  și o „abținere” din totalul de 

8 consilieri în funcție prezenți. 

 

 

19. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind emiterea unui acord de 

amplasare a unui post transformare și cablu de alimentare stația de pompare SPAU 04 Bod pe 

terenul proprietate a comunei Bod. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea 

nr.141 din 16.07.2020  cu 8 voturi „pentru” din totalul de 8 consilieri în funcție prezenți. 

20. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind certificarea amplasamentului 

comun obiectivelor de investiții în sat Bod și a folosirii documentațiilor de Studiu Geotehnic și 

Ridicare topografică în cadrul tuturor obiectivelor de investiții.  S-a trecut la procedura de vot și a 

fost adoptată  Hotărârea nr.142 din 16.07.2020  cu 8 voturi „pentru” din totalul de 8 consilieri în 

funcție prezenți. 

21. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind certificarea amplasamentului 

comun obiectivelor de investiții în sat Colonia Bod și a folosirii documentațiilor de Studiu Geotehnic 

și Ridicare topografică în cadrul tuturor obiectivelor de investiții . S-a trecut la procedura de vot și 

a fost adoptată  Hotărârea nr.143 din 16.07.2020  cu 8 voturi „pentru” din totalul de 8 consilieri 

în funcție prezenți. 

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

documentației tehnico-economice (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții “Realizare și 

implementare sistem integrat de monitorizare video in comuna Bod- județul Brasov – Etapa I“. S-a 

trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.144 din 16.07.2020  cu 8 voturi „pentru” 

din totalul de 8 consilieri în funcție prezenți. 

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

economici (etapa S.F.) pentru obiectivul de investiții “Realizare și implementare sistem integrat de 

monitorizare video in comuna Bod- județul Brasov – Etapa I“. S-a trecut la procedura de vot și a 

fost adoptată  Hotărârea nr.145 din 16.07.2020  cu 8 voturi „pentru” din totalul de 8 consilieri în 

funcție prezenți. 

24. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind privind aprobarea radierii 

dreptului de administrare operativă în favoarea ICRAL Brașov asupra imobilului înscris în CF 

nr.106680. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.146 din 16.07.2020  cu 

8 voturi „pentru” din totalul de 8 consilieri în funcție prezenți. 

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

funcționare al activităților de comerț de întâmpinare cu caracter temporar. S-a trecut la procedura 

de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.147 din 16.07.2020  cu 8 voturi „pentru” din totalul de 8 

consilieri în funcție prezenți. 
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26. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea HCL 

nr.213/19.12.2019 privind aprobarea nivelurilor impozabile, impozitele și taxele și alte taxe asimilate 

acestora, precum si pentru amenzile aplicabile în anul fiscal 2020. S-a trecut la procedura de vot și 

a fost adoptată  Hotărârea nr.148 din 16.07.2020  cu 8 voturi „pentru” din totalul de 8 consilieri 

în funcție prezenți. 

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

contractului de prestări servicii nr.14978/14.08.2018 a coregrafului ansamblului  „Cununa Bodu. S-

a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.149 din 16.07.2020  cu 8 voturi 

„pentru” din totalul de 8 consilieri în funcție prezenți. 

28. Diverse 

 

 

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       

 

 


