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Din 27.11.2020 
 

DISPOZIȚIA NR. 265 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 03.12.2020, 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 03.12.2020, ora 18:00, la 
Căminul Cultural al Comunei Bod.  
Art.2  Proiectul ordinii de zi este următorul: 
 1.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr.25286 din 19.11.2020 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții 
și Statului de salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod. 
2.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.25289 din 19.11.2020 privind aprobarea actualizării Regulamentului de 
Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod și 
a Codului de Conduită Etică și de Integritate al angajaților din Primăria comunei Bod. 
3.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 25283/19.11.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – 
AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT ȘI ZONĂ DE LOCUINȚE, DJ103, COM. BOD, inițiator Lăcătuș Gheorghe. 
4. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.  25279 din 19.11.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – 
INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN – ÎNTOCMIRE PUZ ZONA DE LOCUINȚE, inițiator SC Dacia Plant SRL. 
5. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 25736 din 25.11.2020 privind însușirea și aprobarea unui raport de 
evaluare pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, CF nr.104250 proprietar Bălos Cristian și Bălos 
Mariana, în vederea efectuării unui schimb imobiliar. 
6. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 24967 din 16.11.2020 privind aprobarea schimbului de imobile - teren dintre 
comuna Bod CF nr.106451Bod și Bălos Cristian și Bălos Mariana CF nr.104250 Bod. 
7. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 23770 din 27.10.2020 privind aprobarea trecerii din domeniul privat în 
domeniul public al comunei Bod a imobilelor înscrise în Cartea Funciară nr.106629 Bod-drum, aprobarea 
trecerii de pe statul Român în domeniul public al comunei Bod a imobilelor înscrise în Cartea Funciară 
nr.104761 Bod-teren de sport și apartenența la domeniul public a imobilelor înscrise în Cartea Funciară 
nr.4098 Crizbav-Pădure, Cartea Funciară nr.105687-Parc (Tudor Vladimirescu),Cartea Funciară nr.102210-
Stadion. 
8. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 25761 din 25.11.2020 privind aprobarea contului de execuție al bugetului 
local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul III, al anului 2020. 
9. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 25817 din 25.11.2019 privind modificarea HCL nr. 218/2019 privind 
constituirea echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică. 
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10. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 25890/26.11.2020 privind însușirea și aprobarea rapoartelor de evaluare 
privind evaluarea/reevaluare domeniul public al comunie Bod. 
11. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.2596 din 26.11.2020 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile 
impozabile, impozitele și  taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile aplicabile  
în anul fiscal. 
 12. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 25960 din 26.11.2020 privind  rectificarea bugetului local al comunei Bod 
pe anul 2020. 
13.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 
 


