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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 Contabilitate 

1 exemplar – Compartiment Patrimoniu 

1 exemplar -Șef Birou Economic  
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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 21.05.2020 

HOTĂRÂREA nr.80 

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 

 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.10685/14.05.2020, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.10684/14.05.2020, întocmit de Elena-Maria FODOR- Șef Birou Economic; 

▪ Procesul-verbal nr. 10276/06.05.2019 întocmit de comisia de inventariere; 

▪ Prevederile art.7 alin.(1) din Legea 82/1991 a Contabilității, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

▪ Prevederile Ordinului nr. 2861/9.10.2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; 

▪ Prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

▪ Prevederile Ordinului nr. 1917/12.12.2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind 

organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituțiile 

publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Decizia 2473/06.04.2011 întocmită de Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care 

au aparținut cultelor religioase din România; 

▪ Contractul de vânzare – cumpărare nr. 4580/30.09.2002, încheiat între Comuna Bod și Dorina și 

Emil HASAN; 

▪ Decizia 2772/08.07.2013 întocmită de Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care 

au aparținut cultelor religioase din România; 

▪ Decizia 2771/08.07.2013 întocmită de Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care 

au aparținut cultelor religioase din România; 

▪ Adresa de la Antrepriza Zahăr Bod cu nr. 37/07.02.2017, înregistrată la Primăria comunei Bod cu 

nr. 4939/07.02.2017 și extrasul CF nr.100435; 

▪ Decizia 3142/24.02.2015 întocmită de Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care 

au aparținut cultelor religioase din România; 

▪ Contractul de vânzare – cumpărare nr. 3961/07.08.2012, încheiat între Comuna Bod și Ioan 

PRĂJĂU; 
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▪ Contractul de vânzare – cumpărare nr. 64/14.01.1998, încheiat între Comuna Bod și Georgeta și 

Gheorghe MUNTEANU; 

▪ Contractul de vânzare – cumpărare nr. 2048/21.06.2002, încheiat între Comuna Bod și Georgeta 

GRANCEA; 

▪ HCL nr. 34/31.08.2004 privind dezafectarea centralelor termice CT2 și CT3 și Procesul – Verbal nr. 

123/22.09.2005, înregistrat la Primăria comunei Bod cu nr. 21.09.2005; 

▪ HCL nr. 220/19.12.2019 privind însușirea și aprobarea documentației de expertizare tehnică la 

exigențele A1 și A2 pentru obiectivul de investiție nefinalizat ”Construire Cămin Cultural” din sat 

Colonia Bod, Comuna Bod. 

În temeiul prevederilor art.196 și art.289 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Consiliul Local Bod aprobă scoaterea din evidența contabilă a unor active fixe și obiecte de inventar 

din patrimoniul comunei Bod, conform Anexei 1 și Anexei 2 la prezenta hotărâre.  

Art. 2 Consiliul local  Bod aprobă renunțarea la investiția  mijlocului fix , în curs de execuție „Construire 

Cămin Cultural” din sat Colonia Bod ,comuna Bod. 

Art.3 Prezenta hotărâre se aduce 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 10 voturi „pentru” din totalul de 11 consilieri prezenți. 


