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 Din 24.04.2020 

 

DISPOZIȚIA NR. 101 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 30.04.2020, ora 1800, 

la Căminul Cultural al Comunei Bod 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ prevederile art.134 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ  

În temeiul art.196 lit.b)  din din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ  

 

DISPUNE: 

 

Art.1 Se convoacă Consiliul Local al Comunei Bod, în ședință ordinară, în data de 30.04.2020, ora 18:00, la 

Căminul Cultural al Comunei Bod.  

Art.2  Proiectul ordinii de zi este următorul: 

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. 

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. 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”.  

8.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”. 

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. 
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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. 7060 din 20.02.2020privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

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

16.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“. 

17.DIVERSE   

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarului general al Comunei Bod. 

 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 

 


