PRIMĂRIA COMUNEI BOD
Școlii, 139, Bod, Brașov, 507015
tel: +40 268283099 fax: +40 268283190
contact@primariabod.ro
www.primariabod.ro
Nr.937 din 14.01.2021
CONVOCATOR
În temeiul art.134 alin.(1) și alin.(3) lit.a) din din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ:
PRIMARUL COMUNEI BOD
convoacă ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Bod, în data de 21.01.2021, ora 1800, la Căminul Cultural al
Comunei Bod, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 620 din 13.01.2021privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice și
actualizare indicatori tehnico-economici (etapa P.T.) pentru obiectivul de investiții “Realizare și implementare sistem
integrat de monitorizare video in comuna Bod- județul Brașov – Etapa I“ .
2.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 501 din 12.01.2021privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la
consumul lunar/anual de carburanți pe anul 2021.
3.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 370 din 11.01.2020 privind includerea unor bunuri reprezentând ,,Branșament apă,
racord canalizare și extindere distribuție apa” în domeniul public al comunei Bod, precum și darea în custodie a acestora.
4. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 377 din 11.01.2021 privind aprobarea listelor de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor
de inventar din patrimoniul comunei Bod.
5. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 373 din 11.01.2021 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale cu
propunerea dezlipirii imobilului înscris în Cartea Funciară nr.101446 Bod.
6. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 399 din 11.01.2021 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al
Comunei Bod a imobilului înscris în Cartea Funciară nr.106921-C1-U3 Bod.
7. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 388 din 11.01.2021privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de
proprietate asupra terenurile înscrise în CF nr.106716, cad. 106716 în suprafață de 1013 mp, CF nr.106720, cad. 106720
în suprafață de 1993 mp, CF nr.106721 cad.106721 în suprafață de 2694 mp ,CF nr.106719 cad 106719 în suprafață de
1223 mp, situate în sat Bod, PUZ ,,Construire ansamblu rezidențial” aprobat prin HCL nr.79/25.11.2008 beneficiar Cill
Dara Investments SRL, și preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară.
8. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 396 din 11.01.2021 privind acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de
proprietate asupra cotelor din terenurile înscrise în CF nr.102032, cad. 102032 în suprafață de 388 mp(cu destinația fosă
septică), CF nr.102033, cad. 102033 în suprafață de 539 mp(cu destinația zonă verde), CF nr.102110 cad.102110 în
suprafață de 581 mp (cu destinația stație de apă și loc de foraj apă), situate în sat Bod , PUZ ,,Construire ansamblu de
locuințe DJ103 Bod” aprobat prin HCL nr.74/27.06.2007 beneficiar Coman Nelu Sorin, preluarea în patrimoniul public al
comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară.
9. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 393 din 11.01.2021 privind acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de
proprietate asupra cotelor din terenurile înscrise în CF nr.102032, cad. 102032 în suprafață de 388 mp(cu destinația fosă
septică), CF nr.102033, cad. 102033 în suprafață de 539 mp(cu destinația zonă verde), CF nr.102110 cad.102110 în
suprafață de 581 mp (cu destinația stație de apă și loc de foraj apă), situate în sat Bod, PUZ ,,Construire ansamblu de
locuințe DJ103 Bod” aprobat prin HCL nr.74/27.06.2007 beneficiar Coman Nelu Sorin, preluarea în patrimoniul public al
comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară
10. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 380 din 11.01.2021 privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap
desfășurată în semestru II, perioada 01.07.2020-31.12.2020 și propunerile pentru emiterea unei Hotărâri a Consiliului
Local referitoare la aprobarea numărului de angajați ca asistenți pentru persoanele cu handicap grav, continuarea
contractelor de muncă și aprobarea plății indemnizațiilor persoanelor cu handicap, în anul 2021.
11. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 381 din 11.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local care
vor fi executate de către beneficiarii dreptului de ajutor social în anul 2021.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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.
P a g i n ă 1|2

12. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 402 din 11.01.2021 privind desemnarea a doi consilieri locali, în vederea constituirii
comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Bod.
13. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 26669 din 10.12.2020 privind aprobarea funcționării rețelei școlare a Comunei Bod
pentru anul școlar 2021-2022.
14.DIVERSE
Am luat cunoștință și am primit materialele prezentate mai sus prin poșta electronică.
Materialele prezentate mai sus au fost repartizate către cele trei comisii de specialitate .
Membrii comisiilor de specialitate sunt invitați să formuleze amendamente pe marginea proiectelor de hotărâri care vor
fi supuse dezbaterii.

Nr.
crt.
1.

Numele și Prenumele
consilierului local
BERCEANU SORIN-NICOLAE

2.

BODEAN GHEORGHE

3.

CICHE SILVIA ELENA

4.

CIUCĂȘEL MIRCEA

5.

DOBRE ALEXANDRU

6.

FARCAȘ CLAUDIA-ALINA

7.

HULPOI NICOLETA-CRINELA

8.

IORGA NICOLAE

9.

JARCĂU GOGU

10.

JARCĂU SILVIU-GEORGIAN

11.

LAZĂR ATTILA

12.

MOLDOVAN VICTOR

13.

PLEȘEA BOGDAN-FLORIAN

14.

ȘANDRU CIPRIAN

15.

ZAMFIR VASILE

Semnătura

PRIMAR,
Sergiu ARSENE
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