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Din 30.10.2020 
 

DISPOZIȚIA NR. 233 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 05.11.2020, 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 05.11.2020, ora 18:00, la 
Căminul Cultural al Comunei Bod.  
Art.2  Proiectul ordinii de zi este următorul: 
 1.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 23787 din 27.10.2020 privind  însușirea și aprobarea documentației 
tehnico-economice (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții “Realizare-construire Dispensar și Centru de 
permanență în comuna Bod – județul Brașov”. 
2.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 23802 din 27.10.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
(etapa S.F) pentru obiectivul de investiții “Realizare-construire Dispensar și Centru de permanență în 
comuna Bod – județul Brașov”. 
3.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 23790 din 27.10.2020 privind  însușirea și aprobarea documentației tehnico 
economice (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții “Realizare-construire și dotare Grădiniță cu program 
prelungit în Comuna Bod, județul Brașov”. 
4. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 23799 din 27.10.2020 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
(etapa S.F.) pentru obiectivul de investiții “Realizare-construire și dotare Grădiniță cu program prelungit în 
Comuna Bod, județul Brașov”. 
5. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 23793 din 27.10.2020 privind  însușirea și aprobarea documentației tehnico-
economice (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții “Realizare-construire și dotare Școală primară cu 
program „after-school” în comuna Bod – județul Brașov“. 
6. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 23796 din 27.10.2020 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici 
(etapa S.F) pentru obiectivul de investiții “Realizare-construire și dotare Școală primară cu program „after-
school” în comuna Bod – județul Brașov“. 
7. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 23984 din 29.10.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Bod pe 
anul 2020. 
8. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 23869 din 27.10.2020 privind aprobarea contului de execuție al bugetului 
local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul II, al anului 2020. 
9. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 23774 din 27.10.2020 privind însușirea și aprobarea documentației 
cadastrale cu propunerea dezlipirii imobilului înscris în Cartea Funciară nr.100155 Bod. 
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10. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 24015 din 29.10.2020 privind aprobarea alegerii membrilor Consiliului 
Director al Clubului Sportiv Brenndorf.  
11. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 23987 din 29.10.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local 
în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bod. 
12. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 24004 din 29.10.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a Școlii Gimnaziale Bod, pentru anul școlar 2020-
2021. 
13. PROIECT de HOTĂRÂRENr. 23981 din 29.10.2020 privind aprobarea alocării sumei de 25000 lei necesari 
achiziționării pachetelor destinate școlarilor și preșcolarilor Comunei Bod cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă. 
14.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 
 


