PRIMĂRIA COMUNEI BOD
Școlii, 139, Bod, Brașov, 507015
tel: +40 268283099 fax: +40 268283190
contact@primariabod.ro
www.primariabod.ro
PROIECTUL ORDINII DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bod convocată în data de 28.11.2019, ora1800, la
Căminul Cultural al Comunei Bod
1. PROIECT de HOTĂRÂRE 26654 din 15.11.2019 privind aprobarea acordării sumei de 17500 lei necesari
achiziționării pachetelor destinate școlarilor și preșcolarilor Comunei Bod și ansamblului de dansuri
populare „ Cununa Bodului” cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă.
2. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 26706 din 18.11.2019 privind modificarea HCL nr.73 din 28.12.2015 privind
preluarea în patrimoniul public al comunei Bod a unui teren arabil intravilan, situat în comuna Bod, cu
destinația drum.
3. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.26688 din 18.11.2019 privind aprobarea transformării funcției publice
vacante de Inspector, clasa I, grad profesional principal, Compartimentul Investiții, în funcția publică de nivel
superior de Inspector, clasa I, grad profesional superior.
4. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 26904 din 21.11.2019 privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind
vânzarea terenului proprietate privată a comunei Bod, în suprafață de 425 m², situat în satul Bod, identificat
cu CF 104780 Bod, nr. cadastral 104780.
5. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 26909 din 21.11.2019 privind aprobarea vânzării terenului proprietate
privată a comunei Bod, în suprafață de 425 m², situat în satul Bod, identificat cu CF nr. 104780 Bod, nr.
cadastral 104780, precum și a prețului de pornire al licitație 28.167 lei.
6. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 26738 din 19.11.2019 privind acceptarea unor declarații de renunțare la
dreptul de proprietate asupra cotelor părți din terenurile înscrise în CF nr. 102086 Bod cad. 1574 în suprafață
de 7.038 mp (cu destinația drum de acces), CF nr.102032 Bod cad. 102032 în suprafață de 388 mp (cu
destinația fosă septică), CF nr.102110 Bod cad. 102110 în suprafață de 581 mp (cu destinația stație apă și
loc foraj apă) CF nr.102033 Bod cad. 102033 în suprafață de 539 mp (cu destinația zonă verde), situate în
sat Bod, PUZ „Construire ansamblu de locuințe DJ 103 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
7. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 26765 din 19.11.2019 privind acceptarea unei declarații de renunțare la
dreptul de proprietate asupra cotei de 127/10.000 din terenul înscris în CF nr. 102086 Bod cad. 1574 în
suprafață de 7.038 mp (cu destinația drum de acces) situat în sat Bod, PUZ „Construire ansamblu de locuințe
DJ 103 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
8. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 26791 din 19.11.2019 privind acceptarea unor declarații de renunțare la
dreptul de proprietate asupra cotelor din PUCG din terenurile înscrise în CF nr.102032 Bod cad. 102032 în
suprafață de 388 mp (cu destinația fosă septică), CF nr.102110 Bod cad. 102110 în suprafață de 581 mp (cu
destinația stație apă și loc foraj apă) CF nr.102033 Bod cad. 102033 în suprafață de 539 mp (cu destinația
zonă verde), situate în sat Bod, PUZ „Construire ansamblu de locuințe DJ 103 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. 26782 din 19.11.2019 privind acceptarea unor declarații de renunțare la
dreptul de proprietate asupra unor cote părți din terenul înscris în CF nr.100114 Bod cad. 100114, în
suprafață de 1.441 mp (suprafața de pe hârtie de 1.440,80 mp) situat în sat Colonia Bod, preluarea în
patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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

10. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 27000 din 21.10.2019 privind aprobarea realizării proiectului ”Dotarea
compartimentului Situații de Urgență, cu un utilaj specific pentru activități de intervenție – buldoexcavator”
11. DIVERSE
PRIMAR,
Sergiu ARSENE
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