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 Nr. 1063 din 23.01.2020 

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 30.01.2020, ora 18:00, la Căminul 

Cultural al Comunei Bod, cu următorul proiect al ordinii de zi: 

1. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. Nr. 831 din 20.01.2020 privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiile 

specifice postului de Administrator Public în cadrul Primăriei comunei Bod, județul Brașov. 

2. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 783 din 20.01.2020 privind activitatea asistenților personali ai persoanelor 

cu handicap desfășurată în semestru II, perioada 01.07.2019-31.12.2019 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 2020. 

3. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 788 din 20.01.2020 Privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes 

local care vor fi executate de către beneficiarii dreptului de ajutor social în anul 2020. 

4. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 999 din 22.01.2020 privind aprobarea modului de utilizare a excedentului 

anului 2019, în anul 2020. 

5. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 940 din 21.01.2020 privind apartenența la domeniul privat al Comunei Bod 

a terenului înscris în CF nr.104368 Bod, nr.top.10830/2/14. 

6. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 678 din 17.01.2020 privind atestarea la domeniul public al comunei Bod a 

unor străzi situate în Bod Sat. 

7. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr 683 din 17.01.2020 privind încetarea aplicabilității HCL nr. 206/28.11.2019 

privind aprobarea schimbului de imobile - teren dintre comuna Bod și Fechete Mircea – Valentin și Fechete 

Daniela. 

8. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 995 din 22.01.2020 privind aprobarea schimbului de imobile - teren dintre 

comuna Bod și Anghi Lucian și Anghi Mihaela. 

9. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 815 din 20.01.2020 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și 

Statului de salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod. 

10. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.828 din 20.01.2020 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. 

11. DIVERSE 

 


