PRIMĂRIA COMUNEI BOD

Școlii, 139, Bod, Brașov, 507015
tel: +40 268283099 fax: +40 268283190
contact@primariabod.ro
www.primariabod.ro
din 19.11.2020

DISPOZIȚIA NR.255
privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința extraordinară din data de 26.11..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 26.11.2020, ora 18:00, la Căminul
Cultural al Comunei Bod.
Art.2 Proiectul ordinii de zi este următorul:
1.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.24856 din 12.11.2020 privind aprobarea transformării postului contractual de execuție,
de Inspector de specialitate, debutant, Compartimentul Patrimoniu în Inspector de specialitate, treaptă profesională II.
2.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 24985 din 16.11.2020 privind aprobarea punerii la dispoziția Asociației Persoanelor
Vârstnice din Bod a spațiului situat în comuna Bod, str. Tudor Vladimirescu nr. 18.
3. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 25111 din 17.11.2020 privind desemnarea reprezentantului comunei Bod în Consiliului
de coordonare al asociației Unităților Administrativ Teritoriale, Municipiul Codlea, Comuna Feldioara, Comuna Crisbav,
Comuna Hălchiu și Comun a Bod.
4. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 25053 din 17.11.2020 privind acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de
proprietate asupra unor cote de drum aferente terenului înscris în CF nr.100195 Bod cad.100195 în suprafață de 1.754
mp din acte (măsurată: 1.755 mp) situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă
în Cartea Funciară
5. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 25056 din 17.11.2020 privind acceptarea unei oferte de donație a cotei de 2/58 din
terenul cu destinație drum înscris în CF nr.100499 Bod cad.100499 în suprafață de 2.409 mp situat în sat Bod, preluarea
în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară
6. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 25050 din 17.11.2020 privind acceptarea unei oferte de donație a cotei de
1.710/109.059 din terenul cu destinație drum înscris în CF nr.104866 Bod cad.104866 în suprafață de 0.362 mp situat
în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară
7. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 25152 din 18.11.2020 privind însușirea și aprobarea unor documentații cadastrale cu
propunerea dezlipirii imobilelor înscrise în CF102112 Bod și CF106851 Bod, în vederea realizării unor obiective de
investiții
8. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 25182 din 18.11.2020 privind radierea din evidența tehnico-operativă a sumelor
datorate de Inginer AS SRL – persoană juridică radiată de la Registrul Comerțului .
9. DIVERSE
11. DIVERSE
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarului general al Comunei Bod.

PRIMAR,
Sergiu ARSENE

Vizat pentru legalitate,
Secretar general,
Daniela-Laura AXENIE

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene
nr.679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți
exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei
comunei Bod.
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