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Din 10.07.2020 
 

DISPOZIȚIA NR. 163 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 16.07.2020, 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 16.07.2020, ora 18:00, la 
Căminul Cultural al Comunei Bod.  
Art.2  Proiectul ordinii de zi este următorul: 
1.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. 
2.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.13564 din 08.07.2020 privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul 
local, Bisericii Ortodoxe Sf. Nicolae din satul Bod. 
3.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". 
4.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. 
5.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.  
6.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”. 
7.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  
8.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”. 
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9.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. 
10.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. 
11.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. 
12.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. 
13.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. 
14.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.13631 din 09.07.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Bod 
pe anul 2020. 
15.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. 
16.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. 
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 
 


