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Din 21.08.2020 
 

DISPOZIȚIA NR. 185 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 27.08.2020, 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 27.08.2020, ora 18:00, la 
Căminul Cultural al Comunei Bod.  
Art.2  Proiectul ordinii de zi este următorul: 
1.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.18918 din 19.08.2020 privind aprobarea alocării sumei de 7500 lei pentru 
acordarea pachetului cu rechizite școlare „Primul ghiozdan” copiilor înscriși în clasa pregătitoare și clasa I, 
pentru anul școlar 2020-2021. 
2.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.18968 din 19.08.2020 privind aprobarea dării în folosință cu titlu gratuit către 
Parohia Ortodoxă Bod-Colonie a terenului înscris în CF nr.106862 Bod, nr. top.106862, în suprafață de 693 
mp. 
3.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.19023 din 20.08.2020 privind modificarea Comisiei de specialitate nr.3 a 
Consiliului Local Bod, în urma demisiei din funcția de consilier a doamnei Elisabeta Gabriela Nagy. 
4.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.18913 din 19.08.2020 privind aprobarea transformării funcției publice de 
execuție ocupată de Referent, clasa III, grad profesional superior, Compartimentul Executare Fiscală, Biroul 
Economic, ca urmare a promovării examenului  într-o  funcție publică de execuție dintr-o clasă superioară, 
de Inspector, clasa I, grad profesional asistent.  
5.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.18930 din 19.08.2020 privind respingerea plângerii prealabile formulată 
de Florea Dinu Cornel, Leva Vasile, Bordeianu Constanța, Lukacsi Csaba, Petroșel Nicolae, Cocoș Ioan, Vieru 
Petru, Durea Mihai, Bălășoiu Dorin, Nazarie Nicolae, Rohan Ioan, Pleșa Gheorghe, Spulber Toader, Botoradu 
Nicolae, Ciucășel Ciprian Nicolae, SC Hidacom SRL privind revocarea HCL nr. 140/16.07.2020 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. 
6.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.11785 din 04.06.2020 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului public al unității administrativ-teritoriale comuna Bod, județul Brașov.  
7.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.19004 din 19.08.2020 privind aprobarea transferului obiectelor de inventar 
aparținând parcului din zona Credin Bod sat către Școala Gimnazială Bod sat. 
8.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.19030 din 20.08.2020 privind aprobarea radierii dreptului de administrare 
operativă în favoarea ICRAL Brașov asupra unor imobile situate în comuna Bod. 
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9.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.18910 din 19.08.2020 privind acceptarea unor declarații de renunțare la 
dreptul de proprietate asupra unor cote de drum aferente terenului înscris în CF nr.104344 Bod cad. 441/21, 
top 10832/2/1/1/1/1/21 în suprafață de 696 mp situat în sat Colonia Bod, preluarea în patrimoniul public 
al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 
10.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.19119 din 21.08.2020 privind acceptarea unor oferte de donație a cotelor 
de drum aferente terenului înscris în CF nr.102086, cad. 1574 Bod în suprafață de 7.038,20 mp situat în sat 
Bod, PUZ-„Construire ansamblu de locuințe DJ 103 Bod, beneficiar Coman Nelu Sorin aprobat prin HCL 
nr.74/27.06.2007, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 
11.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.19113 din 21.08.2020 privind acceptarea unei declarații de renunțare la 
dreptul de proprietate asupra unor cote PUCG  asupra unor terenuri cu destinație: drum, stație apă și loc 
foraj, zonă verde și fosă septică, situate în intravilan comuna Bod, sat Bod, PUZ-„Construire ansamblu de 
locuințe DJ 103 Bod, beneficiar Coman Nelu Sorin aprobat prin HCL nr.74/27.06.2007, preluarea în 
patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 
12.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.19107 din 21.08.2020 privind acceptarea unor oferte de donație pentru 
cotele de drum din terenurile înscrise în CF nr.100630 Bod cad. 100630 în suprafață de 3.744 mp (destinația 
drum) și CF nr.100632 Bod cad. 3098 în suprafață de 3.640 mp (destinația drum) situate în sat Bod, PUZ 
„Construire ansamblu rezidențial” beneficiar GĂLUȘCĂ Marius, preluarea în patrimoniul public al comunei 
Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 
13.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.19110 din 21.08.2020 privind acceptarea unor declarații de renunțare 
pentru cotele de drum din terenurile înscrise în CF nr.100630 Bod cad. 100630 în suprafață de 3.744 mp 
(destinația drum) și CF nr.100632 Bod cad. 3098 în suprafață de 3.640 mp (destinația drum) situate în sat 
Bod, PUZ „Construire ansamblu rezidențial” beneficiar GĂLUȘCĂ Marius, preluarea în patrimoniul public al 
comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 
14.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.19123 din 21.08.2020 privind acceptarea unor oferte de donație a cotelor 
de drum aferente terenului înscris în CF nr.102029, cad. 102029 Bod în suprafață de 3.059 mp (cu destinație 
drum) situat în sat Bod,  PUZ Toma Rosana-Liliana ș.a., preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și 
înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 
15.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.19130 din 21.08.2020 privind acceptarea unei oferte de donație a cotelor 
de drum aferente terenului înscris în CF nr.102029, cad. 102029 Bod în suprafață de 3.059 mp (cu destinație 
drum) situat în sat Bod,  PUZ Toma Rosana-Liliana ș.a., preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și 
înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 
16.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 
 


