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Nr. 11165 din 25.05.2020 

 

PROCES – VERBAL 

încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bod, din data de 21.05.2020, ora 

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

110 din 14.05.2020 

 

La ședința ordinară din data de 21.05.2020, 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 cinci  proiecte de 

hotărâre suplimentare, după cum urmează: 

 

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 
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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.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 10897 din 19.05.2020 privind aprobarea rectificării programului anual al 

achizițiilor publice al comunei Bod pentru anul 2020 

12.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 10874 din 19.05.2020 privind însușirea și aprobarea documentației de 

atribuire contract elaborare PT, DE, CS și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției 

lucrărilor prin procedura simplificata de licitație pentru obiectivul de investiții “Amenajare baza sportivă sat 

Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov“ 

13.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 10513 din 12.05.2020 privind aprobarea Devizului General actualizat după 

încheierea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții „Construirea unei platforme de 

depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Bod, județul Brașov” 

14.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 10887 din 19.05.2020 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții 

și Statului de salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod 

15.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.10890 din19.05.2020 privind aprobarea actualizării Regulamentului de 

Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod și 

a Codului de Conduită Etică și de Integritate al angajaților din Primăria comunei Bod 

16.DIVERSE  

  

Proces verbal al ședinței ordinare din data 30.04.2020.  

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 

30.04.2020  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 30.04.2020 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 30.04.2020. 

 

1. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre 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 S-a trecut la procedura de vot  și a fost adoptată  

Hotărârea nr.79 din 21.05.2020 cu 9 voturi „pentru” din totalul de 11 consilieri prezenți. 
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2. 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, precum și aprobarea 

transferării unor mijloace fixe și obiecte de inventar. S-a trecut la procedura de vot și a   fost 

adoptată  Hotărârea nr.80 din 21.05.2020 cu 10 voturi „pentru” și 1 „abținere”   

3. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind  modificarea HCL 148/2019 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului local  în Consiliul de Administrație al Școlii 

Gimnaziale Bod, membrii Consiliului Local Bod l-au propus pe domnul consilier Tamas Levente .  S-

a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.81 din 21.05.2020 cu 11 voturi 

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

4. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre 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 S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.82 din 

21.05.2020 cu 11 voturi „pentru” , din totalul de 11 consilieri în funcție prezenți. 

5. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre 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. S-a trecut la procedura de vot și a 

fost adoptată  Hotărârea nr.83 din 21.05.2020  cu 11 voturi „pentru”, din totalul de 11 consilieri 

în funcție prezenți. 

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

domeniul privat a imobilului înscris în CF nr.103840, nr top. 10830/1/a/2/2/1. S-a trecut la procedura 

de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.84 din 21.05.2020  cu 11 voturi pentru”, din totalul de 11 

consilieri în funcție prezenți. 

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

domeniul privat a imobilului înscris în CF nr.106705, nr cad.106705. S-a trecut la procedura de vot 

și a fost adoptată  Hotărârea nr. 85 din 21.05.2020  cu 11 voturi „pentru”, din totalul de 11 

consilieri în funcție prezenți. 

8. 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.86 din 

21.05.2020  cu 11 voturi „pentru”, din totalul de 11 consilieri în funcție prezenți. 

9. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în 

domeniul public al comunei Bod, precum și darea în custodie a acestora.  S-a trecut la procedura 

de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.87 din 21.05.2020  cu 11 voturi „pentru”, din totalul de 11 

consilieri în funcție prezenți. 

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

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

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.88 din 21.05.2020  cu 11 voturi 

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

11. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 

programului anual al achizițiilor publice al comunei Bod pentru anul 2020. S-a trecut la procedura 

de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.89 din 21.05.2020  cu 11 voturi „pentru”, din totalul de 11 

consilieri în funcție prezenți. 
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12. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind însușirea și aprobarea 

documentației de atribuire contract elaborare PT, DE, CS și asistență tehnică din partea 

proiectantului pe perioada execuției lucrărilor prin procedura simplificata de licitație pentru 

obiectivul de investiții “Amenajare baza sportivă sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov“. S-

a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.90 din 21.05.2020  cu 11 voturi 

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

13. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General 

actualizat după încheierea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții 

„Construirea unei platforme de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Bod, 

județul Brașov”. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.91 din 21.05.2020  

cu 8 voturi „pentru” și 3 „abțineri”  din totalul de 11 consilieri în funcție prezenți. 

14. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea Organigramei, 

Statului de Funcții și Statului de salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Bod.  S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.92 din 21.05.2020  cu 10 

voturi „pentru” și 1 „abținere”  din totalul de 11 consilieri în funcție prezenți. 

15. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării 

Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Bod și a Codului de Conduită Etică și de Integritate al angajaților din Primăria 

comunei Bod. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.93 din 21.05.2020  

cu 10 voturi „pentru” și 1 „abținere”  din totalul de 11 consilieri în funcție prezenți. 

16. Diverse 

S-a prezentat adresa Instituției Prefectului prin care se solicită actualizarea Regulamentului 

Consiliului Local Bod. 

Domnul Primar a prezentat Raportul de activitate al Primarului  pentru anul 2019. 

Domnul Consilier Tamas Levente a ridicat problema lipsei  membrilor din  comisiile de 

specialitate  nr.2 și 3 în urma demisiilor a doi consilieri, urmând ca în ședința din luna iunie 

această problemă să fie reglementată.   

 

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       

 

 


