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din 24.07.2020 
 

DISPOZIȚIA NR.172 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința extraordinară din data de 30.07.2020, ora 

1800, la Căminul Cultural al Comunei Bod 

 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 
Având în vedere: 

▪ prevederile art.134 alin.(3) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ  
În temeiul art.196 lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ  

 
DISPUNE: 

 

Art.1 Se convoacă Consiliul Local al Comunei Bod, în ședință extraordinară, în data de 30.07.2020, ora 18:00, 
la Căminul Cultural al Comunei Bod.  
Art.2  Proiectul ordinii de zi este următorul: 
1.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.17419 din 23.07.2020 privind modificarea componenței Comisiei de validare 
a mandatelor consilierilor locali ai Comunei Bod. 
2.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.17471 din 23.07.2020 privind validarea mandatului de consilier local al 
domnului LŐRINCZ LÓRÁND-LEVENTE. 
3.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.14210 din 21.07.2020 privind aprobarea alipirii imobilelor înscrise în CF 
nr.104722; CF nr.105041; CF nr.105042; CF nr.105877. 
4.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.10638 din 14.05.2020 privind aprobarea apartenenței la domeniul privat a 
imobilului înscris în CF nr.105700, nr top.10830/1/a/2/1. 
5.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.12037 din 10.06.2020 privind aprobarea prețului de 6500 lei stabilit pe baza 
raportului de evaluare  și vânzarea directă a terenului proprietate privată a comunei Bod, în suprafață de 
320 m², situat în satul Colonia Bod, identificat cu CF nr. 102186 Bod. 
6.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.17282 din 22.07.2020 privind închirierea pășunii comunale a comunei Bod 
prin atribuire directă – zona Luncile Bodului (Gorgan movilă). 
7.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.17445 din 23.07.2020 privind aprobarea închirierii terenului arabil în 
suprafață de 750 mp situat în Comuna Bod. 
8.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 

 


