
Pagina 1 din 4 

 

 

Nr. 10226 din 05.05.2020 

 

PROCES – VERBAL 

încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bod, din data de 30.04.2020, ora 

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

101 din 24.04.2020 

 

La ședința ordinară din data de 30.04.2020, 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, deschide lucrările ședinței cu mențiune că mandatul de trei 

luni al dânsului ca președinte de ședință, a expirat și propune consilierilor locali să nominalizeze alți membrii 

ai Consiliului Local Bod pentru îndeplinirea funcției de președinte de ședință. Domnii/Doamnele consilieri  

locali l-au ales în continuare președinte de ședință  pe domnul Bodean Gheorghe .     

 

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

 

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

de hotărâre suplimentare, după cum urmează: 

 

1.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 8495 din 24.03.2020 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a 

mandatului de consilier local al domnului Ciprian ȘANDRU, precum și vacantarea locului de consilier local 

în cadrul Consiliului Local al Comunei Bod. 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOD 

str. Școlii, nr.139, Bod, Brașov, 507015 

tel: +40 268283099, fax: +40 268283190 

contact@primariabod.ro  www.primariabod.ro  
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2.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 8913 din 02.04.2020 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a 

mandatului de consilier local al domnului Ion POROȘNICU, precum și vacantarea locului de consilier local 

în cadrul Consiliului Local al Comunei Bod. 

3.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 8794 din 31.03.2020 privind aprobarea punerii la dispoziția Asociației 

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

4.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 9596 din 22.04.2020 privind aprobarea radierii dreptului de administrare 

operativă în favoarea ICRAL Brașov asupra imobilelor înscrise în CF nr.106641 și 106642 situate în comuna 

Bod. 

5.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.9556 din 21.04.2020 privind modificarea HCL nr.11 din 10.02.2012 privind 

preluarea în patrimoniul public al comunei Bod a unui teren arabil intravilan, situat în comuna Bod cu 

destinația de drum. 

6.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.8581 din 25.03.2020 privind modificarea HCL nr.58 din 30.09.2015 privind 

preluarea în patrimoniul public al comunei Bod a unui teren arabil intravilan, situat în comuna Bod, cu 

destinația drum. 

7.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 8808 din 31.03.2020 privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-

economice (etapa S.F.) pentru obiectivul de investiții  “Construire, extindere și modernizare sistem de 

iluminat public în comuna Bod - județul Brașov – etapa II”. 

8.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 8815 din 31.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții “Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna 

Bod - județul Brașov – etapa II”.  

9.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 8826 din 31.03.2020 privind aprobarea apartenenței la domeniul privat a 

imobilului înscris în CF nr.105916, nr top. (799,800)/2. 

10.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 9666 din 23.04.2020 privind aprobarea Inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al Comunei Bod. 

11.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 9682 din 24.04.2020 privind însușirea și aprobarea documentației de aviz 

de oportunitate pentru P.U.Z. – Proiect Urbanistic Zonal ”Amenajare iaz piscicol ”. 

12.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 9686 din 24.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – 

”Construire locuințe”. 

13.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 9608 din 22.04.2020 privind acceptarea unor oferte de donație pentru cote 

în total de 5.379/10.000 din terenul înscris în CF nr.102711 Bod cad. 102711 în suprafață de 2.172 mp 

(destinație drum) situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în 

Cartea Funciară. 

14.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 9611 din 22.04.2020 privind acceptarea declarației de renunțare la dreptul 

de proprietate asupra cotei de 4852/40000 parte indiviză din terenul înscris în CF nr.100195 Bod cad. 

100195, în suprafață de 1.754 mp (suprafața măsurată de 1.755 mp) situat în sat Bod, preluarea în 

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

15.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 7065 din 20.02.2020 privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-

economice pentru obiectivul de investiții “Amenajare bază sportivă sat Colonia Bod, comuna Bod, județul 

Brașov“. 

16.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 7060 din 20.02.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții “Amenajare bază sportivă sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov“. 

17.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 9889 din 28.04.2020  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 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. 

18.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 9978 din 29.04.2020 privind stabilirea prețului pentru închirierea pășunii, 

proprietate privată a Comunei Bod. 
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19.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 9988 din 29.04.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare a 

pășunatului pe raza administrativ-teritorială a comunei Bod, județul Brașov. 

20.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 9992 din 29.04.2020 privind închirierea pășunii comunale a comunei Bod 

prin atribuire directă. 

21.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 9864 din 28.04.2020 privind încetarea aplicabilității HCL nr. 26/27.02.2020 

privind aprobarea schimbului de imobile - teren dintre comuna Bod și Florea Dinu Cornel și Florea Elena. 

22.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 10038 din 30.04.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Bod 

pe anul 2020 

23.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 10009 din 30.04.2020 privind  însușirea și aprobarea documentației 

tehnico-economice (etapa P.T.) pentru obiectivul de investiții “Signalistică accese rutiere Comuna Bod, 

județul Brașov” 

24.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 10012 din 30.04.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

(etapa P.T.) pentru obiectivul de investiții “Signalistică accese rutiere Comuna Bod, județul Brașov” 

25.PROIECT de HOTĂRÂRENr. 9889 din 28.04.2020 privind intabularea în Cartea Funciară a imobilelor - 

terenuri situate în Comuna Bod (luncile pășunii) 

26.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 10049 din 30.04.2020 privind dezmembrarea imobilului înscris în CF 

nr.102690 a localității Bod 

27.PROIECT de HOTĂRÂRENr. 10065 din 30.04.2020 privind dezmembrarea imobilului înscris în CF 

nr.104252 al localității Bod. 

28.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 10062 din 30.04.2020 privind dezmembrarea imobilului înscris în CF 

nr.103838 al localității Bod. 

29.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 10059 din 30.04.2020 privind dezmembrarea imobilului înscris în CF 

nr.103839 al localității Bod. 

30.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 10078 din 30.04.2020 privind dezmembrarea imobilului înscris în CF 

nr.102126 al localității Bod. 

31.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 10075 din 30.04.2020 privind dezmembrarea imobilului înscris în CF 

nr.103454 al localității Bod. 

 

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 (11 consilieri în funcție prezenți).                                                                        

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

12.03.2020  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 12.03.2020 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 12.03.2020. 

 

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

demisie, a mandatului de consilier local al domnului Ciprian ȘANDRU, precum și vacantarea locului 

de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Bod. S-a luat act de demisia domnului 

consilier Ciprian Șandru  și a fost adoptată  Hotărârea nr.48 din 30.04.2020.  

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

prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Ion POROȘNICU, precum și vacantarea 

locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Bod. S-a luat act de demisia domnului 

consilier Poroșnicu Ion și a fost adoptată  Hotărârea nr.49 din 30.04.2020 . 



Pagina 4 din 4 

 

3. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre aprobarea punerii la dispoziția Asociației 

Persoanelor Vârstnice din Bod a spațiului situat în comuna Bod, str. Tudor Vladimirescu nr. 18. S-a 

trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.50 din 30.04.2020 cu 7 voturi „pentru” 

și 3 “abțineri” și 1 „împotrivă” din totalul de 11 consilieri în funcție prezenți. 

4. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea radierii dreptului de 

administrare operativă în favoarea ICRAL Brașov asupra imobilelor înscrise în CF nr.106641 și 

106642 situate în comuna Bod. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.51 

din 30.04.2019 cu 11 voturi „pentru” , din totalul de 11 consilieri în funcție prezenți. 

5. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.11 din 

10.02.2012 privind preluarea în patrimoniul public al comunei Bod a unui teren arabil intravilan, 

situat în comuna Bod cu destinația de drum. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  

Hotărârea nr.52 din 30.04.2020  cu 11 voturi „pentru”, din totalul de 11 consilieri în funcție 

prezenți. 

6. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.58 din 

30.09.2015 privind preluarea în patrimoniul public al comunei Bod a unui teren arabil intravilan, 

situat în comuna Bod, cu destinația drum. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  

Hotărârea nr.53 din 30.04.2020  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 

documentației tehnico-economice (etapa S.F.) pentru obiectivul de investiții  “Construire, extindere 

și modernizare sistem de iluminat public în comuna Bod - județul Brașov – etapa II”. S-a trecut la 

procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 54 din 30.04.2020  cu 11 voturi „pentru”, din 

totalul de 11 consilieri în funcție prezenți. 

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

economici pentru obiectivul de investiții “Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat 

public în comuna Bod - județul Brașov – etapa II”.  S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  

Hotărârea nr.55 din 30.04.2020  cu 11 voturi „pentru”, din totalul de 11 consilieri în funcție 

prezenți. 

9. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea apartenenței la 

domeniul privat a imobilului înscris în CF nr.105916, nr top. (799,800)/2. S-a trecut la procedura de 

vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.56 din 30.04.2020  cu 11 voturi „pentru”, din totalul de 11 

consilieri în funcție prezenți. 

10. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea Inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Bod. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  

Hotărârea nr.57 din 30.04.2020  cu 11 voturi „pentru”, din totalul de 11 consilieri în funcție 

prezenți. 

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

documentației de aviz de oportunitate pentru P.U.Z. – Proiect Urbanistic Zonal ”Amenajare iaz 

piscicol ”. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.58 din 30.04.2020  cu 11 

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

12. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal – ”Construire locuințe”. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.59 

din 30.04.2020  cu 11 voturi „pentru”, din totalul de 11 consilieri în funcție prezenți. 
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13. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind acceptarea unor oferte de 

donație pentru cote în total de 5.379/10.000 din terenul înscris în CF nr.102711 Bod cad. 102711 

în suprafață de 2.172 mp (destinație drum) situat în sat Bod, preluarea 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.60 din 30.04.2020  cu 11 voturi „pentru”, din totalul de 11 consilieri în 

funcție prezenți. 

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

renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 4852/40000 parte indiviză din terenul înscris 

în CF nr.100195 Bod cad. 100195, în suprafață de 1.754 mp (suprafața măsurată de 1.755 mp) situat 

în sat Bod, preluarea 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.61 din 30.04.2020  cu 11 voturi 

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

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

documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Amenajare bază sportivă sat 

Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov“.S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  

Hotărârea nr.62 din 30.04.2020  cu 9 voturi „pentru”, 2 „abțineri” din totalul de 11 consilieri în 

funcție prezenți. 

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

economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare bază sportivă sat Colonia Bod, comuna Bod, 

județul Brașov“. .S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.63 din 30.04.2020  

cu 9 voturi „pentru”, 2 „abțineri” din totalul de 11 consilieri în funcție prezenți. 

17. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre 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 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.64 din 30.04.2020  cu 8 voturi „pentru”, 3 „abțineri” din 

totalul de 11 consilieri în funcție prezenți. 

18. Președintele de ședință a prezentat proiectul de privind stabilirea prețului pentru închirierea 

pășunii, proprietate privată a Comunei Bod. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  

Hotărârea nr.65 din 30.04.2020  cu 11 voturi „pentru”, din totalul de 11 consilieri în funcție 

prezenți. 

19. Președintele de ședință a prezentat proiectul de privind aprobarea Regulamentului de organizare 

a pășunatului pe raza administrativ-teritorială a comunei Bod, județul Brașov. S-a trecut la 

procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.66 din 30.04.2020  cu 11 voturi „pentru”, din 

totalul de 11 consilieri în funcție prezenți. 

20. Președintele de ședință a prezentat proiectul privind închirierea pășunii comunale a comunei Bod 

prin atribuire directă. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.67 din 

30.04.2020  cu 11 voturi „pentru”, din totalul de 11 consilieri în funcție prezenți. 

21. Președintele de ședință a prezentat proiectul privind încetarea aplicabilității HCL nr. 26/27.02.2020 

privind aprobarea schimbului de imobile - teren dintre comuna Bod și Florea Dinu Cornel și Florea 
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Elena. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.68 din 30.04.2020  cu 11 

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

22. Președintele de ședință a prezentat proiectul privind rectificarea bugetului local al comunei Bod 

pe anul 2020. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.69 din 30.04.2020  

cu 9 voturi „pentru”, 2 „abțineri” din totalul de 11 consilieri în funcție prezenți. 

23. Președintele de ședință a prezentat proiectul privind  însușirea și aprobarea documentației tehnico-

economice (etapa P.T.) pentru obiectivul de investiții “Signalistică accese rutiere Comuna Bod, 

județul Brașov”. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.70 din 30.04.2020  

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

24. Președintele de ședință a prezentat proiectul privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

(etapa P.T.) pentru obiectivul de investiții “Signalistică accese rutiere Comuna Bod, județul Brașov”. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.71 din 30.04.2020  cu 11 voturi 

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

25. Președintele de ședință a prezentat proiectul privind intabularea în Cartea Funciară a imobilelor - 

terenuri situate în Comuna Bod (luncile pășunii). S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  

Hotărârea nr.72 din 30.04.2020  cu 11 voturi „pentru”,  din totalul de 11 consilieri în funcție 

prezenți. 

26. Președintele de ședință a prezentat proiectul privind dezmembrarea imobilului înscris în CF 

nr.102690 a localității Bod. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.73 din 

30.04.2020  cu 7 voturi „pentru”, 4 ”abtineri”, din totalul de 11 consilieri în funcție prezenți. 

27. Președintele de ședință a prezentat proiectul privind dezmembrarea imobilului înscris în CF 

nr.104252 al localității Bod. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.74 din 

30.04.2020  cu 11 voturi „pentru”, din totalul de 11 consilieri în funcție prezenți. 

28. Președintele de ședință a prezentat proiectul privind dezmembrarea imobilului înscris în CF 

nr.103838 al localității Bod. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.75 din 

30.04.2020  cu 11 voturi „pentru”, din totalul de 11 consilieri în funcție prezenți. 

29. Președintele de ședință a prezentat proiectul privind dezmembrarea imobilului înscris în CF 

nr.103839 al localității Bod. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.76 din 

30.04.2020  cu 11 voturi „pentru”, din totalul de 11 consilieri în funcție prezenți. 

30. Președintele de ședință a prezentat proiectul privind dezmembrarea imobilului înscris în CF 

nr.102126 al localității Bod. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.77 din 

30.04.2020  cu 11 voturi „pentru”, din totalul de 11 consilieri în funcție prezenți. 

31. Președintele de ședință a prezentat proiectul privind dezmembrarea imobilului înscris în CF 

nr.103454 al localității Bod. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.78 din 

30.04.2020  cu 11 voturi „pentru”, din totalul de 11 consilieri în funcție prezenți. 

32. 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       


