PRIMĂRIA COMUNEI BOD
Școlii, 139, Bod, Brașov, 507015
tel: +40 268283099 fax: +40 268283190
contact@primariabod.ro
www.primariabod.ro
Nr. 7881 din 06.03.2020
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 12.03.2020, ora 1800, la Căminul
Cultural al Comunei Bod, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 7791 din 05.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul 2020 al Ocolului Silvic „Codrii Cetăților” RA Codlea.
2. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 7801 din 05.03.2020 privind aprobarea modificării organigramei, statului
de funcții și al statului de salarii pentru„Clubul Sportiv Brenndorf”.
3. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 7833 din 06.03.2020privind aprobarea contului de execuție al bugetului
local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul IV, al anului 2019.
4. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 7843 din 06.03.2020 privind aprobarea bugetului local inițial de venituri și
cheltuieli al comunei Bod pe anul 2020.
5. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 7871 din 06.03.2020 privind aprobarea programului anual al achizițiilor
publice al comunei Bod pentru anul 2020.
6. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 7811 din 05.03.2020 privind aprobarea finanțării cu suma de 72.000 lei din
Bugetul Local al comunei Bod, a programului “Școală după Școală” derulat în cadrul Școlii Gimnaziale , în
anul școlar 2020-2021.
7.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.

Numele și Prenumele
consilierului local

1.

BODEAN Gheorghe

2.

CHIHAIA Manuela-Adalgiza

3.
4.

CIUCĂȘEL Mircea
DEAK Szilamer

5.

DOBRE Gheorghe

6.

FARCAȘ Claudia-Alina

7.

GRIGORE Corina

Semnătura

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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

Nr.
crt.
8.

Numele și Prenumele
consilierului local

9.

JARCAU Gogu
MOLDOVAN Victor

10.

NAGY Elisabeta Gabriela

11.

POROȘNICU Ion

12.

ȘANDRU Ciprian

13.

TAMAS Levente

Semnătura

PRIMAR,
Sergiu ARSENE

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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 2|2

