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Nr. 21182 din 17.09.2020 

 

PROCES – VERBAL 

încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bod, din data de 27.08.2020, ora 

1800, care s-a desfășurat la Căminul Cultural al Comunei Bod, conform Dispoziției de convocare nr.185  

din 21.08.2020 

 

La ședința ordinară din data de 16.07.2020, ora 1800, conform condicii de prezență, au fost prezenți 

următorii consilieri: 

 

BODEAN Gheorghe  

CHIHAIA Manuela-Adalgiza 

DOBRE Gheorghe 

FARCAȘ Claudia-Alina 

JARCĂU Gogu 

MOLDOVAN Victor  

LORINCZ Lorand- Levente  

TAMAȘ Levente 

 Doamna GRIGORE Corina și domnul CIUCĂȘEL Mircea sunt  a absenți motivat. 

 

  Președintele de ședință, Dl. Bodean Gheorghe  prezintă ordinea de zi. 

 

Președintele de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu un proiect de hotărâre 

suplimentar, după cum urmează: 

 

1.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.18918 din 19.08.2020 privind aprobarea alocării sumei de 7500 lei pentru 

acordarea pachetului cu rechizite școlare „Primul ghiozdan” copiilor înscriși în clasa pregătitoare și clasa I, 

pentru anul școlar 2020-2021. 

2.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.18968 din 19.08.2020 privind aprobarea dării în folosință cu titlu gratuit către 

Parohia Ortodoxă Bod-Colonie a terenului înscris în CF nr.106862 Bod, nr. top.106862, în suprafață de 693 

mp. 

3.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.19023 din 20.08.2020 privind modificarea Comisiei de specialitate nr.3 a 

Consiliului Local Bod, în urma demisiei din funcția de consilier a doamnei Elisabeta Gabriela Nagy. 

4.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.18913 din 19.08.2020 privind aprobarea transformării funcției publice de 

execuție ocupată de Referent, clasa III, grad profesional superior, Compartimentul Executare Fiscală, Biroul 

Economic, ca urmare a promovării examenului  într-o  funcție publică de execuție dintr-o clasă superioară, 

de Inspector, clasa I, grad profesional asistent.  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOD 

str. Școlii, nr.139, Bod, Brașov, 507015 

tel: +40 268283099, fax: +40 268283190 

contact@primariabod.ro  www.primariabod.ro  
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5.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.18930 din 19.08.2020 privind respingerea plângerii prealabile formulată 

de Florea Dinu Cornel, Leva Vasile, Bordeianu Constanța, Lukacsi Csaba, Petroșel Nicolae, Cocoș Ioan, Vieru 

Petru, Durea Mihai, Bălășoiu Dorin, Nazarie Nicolae, Rohan Ioan, Pleșa Gheorghe, Spulber Toader, Botoradu 

Nicolae, Ciucășel Ciprian Nicolae, SC Hidacom SRL privind revocarea HCL nr. 140/16.07.2020 privind 

aprobarea declanșării procedurii de expropriere a unor imobile proprietate privată pentru realizarea 

obiectivului de investiții de utilitate publică Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200, 6,2 km. 

6.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.11785 din 04.06.2020 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al unității administrativ-teritoriale comuna Bod, județul Brașov.  

7.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.19004 din 19.08.2020 privind aprobarea transferului obiectelor de inventar 

aparținând parcului din zona Credin Bod sat către Școala Gimnazială Bod sat. 

8.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.19030 din 20.08.2020 privind aprobarea radierii dreptului de administrare 

operativă în favoarea ICRAL Brașov asupra unor imobile situate în comuna Bod. 

9.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.18910 din 19.08.2020 privind acceptarea unor declarații de renunțare la 

dreptul de proprietate asupra unor cote de drum aferente terenului înscris în CF nr.104344 Bod cad. 441/21, 

top 10832/2/1/1/1/1/21 în suprafață de 696 mp situat în sat Colonia Bod, preluarea în patrimoniul public 

al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 

10.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.19119 din 21.08.2020 privind acceptarea unor oferte de donație a cotelor 

de drum aferente terenului înscris în CF nr.102086, cad. 1574 Bod în suprafață de 7.038,20 mp situat în sat 

Bod, PUZ-„Construire ansamblu de locuințe DJ 103 Bod, beneficiar Coman Nelu Sorin aprobat prin HCL 

nr.74/27.06.2007, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 

11.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.19113 din 21.08.2020 privind acceptarea unei declarații de renunțare la 

dreptul de proprietate asupra unor cote PUCG  asupra unor terenuri cu destinație: drum, stație apă și loc 

foraj, zonă verde și fosă septică, situate în intravilan comuna Bod, sat Bod, PUZ-„Construire ansamblu de 

locuințe DJ 103 Bod, beneficiar Coman Nelu Sorin aprobat prin HCL nr.74/27.06.2007, preluarea în 

patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 

12.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.19107 din 21.08.2020 privind acceptarea unor oferte de donație pentru 

cotele de drum din terenurile înscrise în CF nr.100630 Bod cad. 100630 în suprafață de 3.744 mp (destinația 

drum) și CF nr.100632 Bod cad. 3098 în suprafață de 3.640 mp (destinația drum) situate în sat Bod, PUZ 

„Construire ansamblu rezidențial” beneficiar GĂLUȘCĂ Marius, preluarea în patrimoniul public al comunei 

Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 

13.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.19110 din 21.08.2020 privind acceptarea unor declarații de renunțare 

pentru cotele de drum din terenurile înscrise în CF nr.100630 Bod cad. 100630 în suprafață de 3.744 mp 

(destinația drum) și CF nr.100632 Bod cad. 3098 în suprafață de 3.640 mp (destinația drum) situate în sat 

Bod, PUZ „Construire ansamblu rezidențial” beneficiar GĂLUȘCĂ Marius, preluarea în patrimoniul public al 

comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 

14.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.19123 din 21.08.2020 privind acceptarea unor oferte de donație a cotelor 

de drum aferente terenului înscris în CF nr.102029, cad. 102029 Bod în suprafață de 3.059 mp (cu destinație 

drum) situat în sat Bod,  PUZ Toma Rosana-Liliana ș.a., preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și 

înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 

15.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.19130 din 21.08.2020 privind acceptarea unei oferte de donație a cotelor 

de drum aferente terenului înscris în CF nr.102029, cad. 102029 Bod în suprafață de 3.059 mp (cu destinație 

drum) situat în sat Bod,  PUZ Toma Rosana-Liliana ș.a., preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și 

înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 

16.PROIECT de HOTĂRÂRE NR. 19537 din 27.08.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Bod 

și al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020. 

17.DIVERSE   

Procesele verbale ale  următoarelor ședințe: 

1. Proces verbal al ședinței din data de 16.07.2020 (ședință  ordinară), 
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Președintele de ședință a propus spre aprobare Ordinea de zi a ședinței care a fost aprobată cu unanimitate 

de voturi (8 consilieri în funcție prezenți).                                                                        

Președintele de ședință a propus spre dezbatere și aprobare Procesul verbal al  următoarei ședințe: 

1.Proces verbal al ședinței din data de 16.07.2020 (ședință ordinară), 

Având în vedere că nu au fost formulate observații, s-a trecut la exprimarea votului consilierilor:  

Procesul-Verbal a fost aprobat cu 8 voturi ”pentru” din totalul de 8 consilieri în funcție prezenți.  

 

1. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 7500 

lei pentru acordarea pachetului cu rechizite școlare „Primul ghiozdan” copiilor înscriși în clasa 

pregătitoare și clasa I, pentru anul școlar 2020-2021. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  

Hotărârea nr.158 din 27.08.2020 cu 8 voturi „pentru” din totalul de 8 consilieri în funcție prezenți. 

2. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în folosință cu 

titlu gratuit către Parohia Ortodoxă Bod-Colonie a terenului înscris în CF nr.106862 Bod, nr. 

top.106862, în suprafață de 693 mp.S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea 

nr.159 din 27.08.2020 cu 8 voturi „pentru” din totalul de 8 consilieri în funcție prezenți. 

3. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea Comisiei de 

specialitate nr.3 a Consiliului Local Bod, în urma demisiei din funcția de consilier a doamnei Elisabeta 

Gabriela Nagy. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.160 din 27.08.2020 

cu 8 voturi „pentru” din totalul de 8 consilieri în funcție prezenți. 

4. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea transformării funcției 

publice de execuție ocupată de Referent, clasa III, grad profesional superior, Compartimentul 

Executare Fiscală, Biroul Economic, ca urmare a promovării examenului  într-o  funcție publică de 

execuție dintr-o clasă superioară, de Inspector, clasa I, grad profesional asistent.  S-a trecut la 

procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.161 din 27.08.2020 cu 8 voturi „pentru” , din 

totalul de 8 consilieri în funcție prezenți. 

5. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii 

prealabile formulată de Florea Dinu Cornel, Leva Vasile, Bordeianu Constanța, Lukacsi Csaba, 

Petroșel Nicolae, Cocoș Ioan, Vieru Petru, Durea Mihai, Bălășoiu Dorin, Nazarie Nicolae, Rohan Ioan, 

Pleșa Gheorghe, Spulber Toader, Botoradu Nicolae, Ciucășel Ciprian Nicolae, SC Hidacom SRL 

privind revocarea HCL nr. 140/16.07.2020 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere 

a unor imobile proprietate privată pentru realizarea obiectivului de investiții de utilitate publică 

Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200, 6,2 km. S-a trecut la procedura de vot și a fost 

adoptată  Hotărârea nr.162 din 27.08.2020  cu 6 voturi „pentru”, un vot „împotrivă și o „abținere”  

din totalul de 8 consilieri în funcție prezenți. 

6. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor 

care aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale comuna Bod, județul Brașov. S-a 

trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.163 din 27.08.2020  cu 8 voturi pentru”, 

din totalul de 8 consilieri în funcție prezenți. 

7. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea transferului obiectelor 

de inventar aparținând parcului din zona Credin Bod sat către Școala Gimnazială Bod sat. S-a trecut 

la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 164 din 27.08.2020  cu 8 voturi „pentru”, din 

totalul de 8 consilieri în funcție prezenți. 

8. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea radierii dreptului de 

administrare operativă în favoarea ICRAL Brașov asupra unor imobile situate în comuna Bod. S-a 

trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.165 din 27.08.2020  cu 8 voturi 

„pentru”,  din totalul de 8 consilieri în funcție prezenți. 

9. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind acceptarea unor declarații de 

renunțare la dreptul de proprietate asupra unor cote de drum aferente terenului înscris în CF 
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nr.104344 Bod cad. 441/21, top 10832/2/1/1/1/1/21 în suprafață de 696 mp situat în sat Colonia 

Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară. S-a 

trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.166 din 27.08.2020  cu 8 voturi 

„pentru”, din totalul de 8 consilieri în funcție prezenți. 

10. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind acceptarea unor oferte de 

donație a cotelor de drum aferente terenului înscris în CF nr.102086, cad. 1574 Bod în suprafață de 

7.038,20 mp situat în sat Bod, PUZ-„Construire ansamblu de locuințe DJ 103 Bod, beneficiar Coman 

Nelu Sorin aprobat prin HCL nr.74/27.06.2007, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și 

înscrierea definitivă în Cartea Funciară. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea 

nr.167 din 27.08.2020  cu 8 voturi „pentru”, din totalul de 8 consilieri în funcție prezenți. 

11. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind acceptarea unei declarații de 

renunțare la dreptul de proprietate asupra unor cote PUCG  asupra unor terenuri cu destinație: 

drum, stație apă și loc foraj, zonă verde și fosă septică, situate în intravilan comuna Bod, sat Bod, 

PUZ-„Construire ansamblu de locuințe DJ 103 Bod, beneficiar Coman Nelu Sorin aprobat prin HCL 

nr.74/27.06.2007, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea 

Funciară. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.168 din 27.08.2020  cu 8 

voturi „pentru”, din totalul de 8 consilieri în funcție prezenți. 

12. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind acceptarea unor oferte de 

donație pentru cotele de drum din terenurile înscrise în CF nr.100630 Bod cad. 100630 în suprafață 

de 3.744 mp (destinația drum) și CF nr.100632 Bod cad. 3098 în suprafață de 3.640 mp (destinația 

drum) situate în sat Bod, PUZ „Construire ansamblu rezidențial” beneficiar GĂLUȘCĂ Marius, 

preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară. S-a trecut 

la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.169 din 27.08.2020  cu 8 voturi „pentru”  din 

totalul de 8 consilieri în funcție prezenți. 

13. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind acceptarea unor declarații de 

renunțare pentru cotele de drum din terenurile înscrise în CF nr.100630 Bod cad. 100630 în 

suprafață de 3.744 mp (destinația drum) și CF nr.100632 Bod cad. 3098 în suprafață de 3.640 mp 

(destinația drum) situate în sat Bod, PUZ „Construire ansamblu rezidențial” beneficiar GĂLUȘCĂ 

Marius, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară. S-

a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.170 din 16.07.2020  cu 8 voturi 

„pentru”  din totalul de 8 consilieri în funcție prezenți. 

14. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind acceptarea unor oferte de 

donație a cotelor de drum aferente terenului înscris în CF nr.102029, cad. 102029 Bod în suprafață 

de 3.059 mp (cu destinație drum) situat în sat Bod,  PUZ Toma Rosana-Liliana ș.a., preluarea în 

patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară. S-a trecut la procedura 

de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.171 din 27.08.2020  cu 8 voturi „pentru” din totalul de 8 

consilieri în funcție prezenți. 

15. Președintele de ședință a prezentat proiectul de privind acceptarea unei oferte de donație a cotelor 

de drum aferente terenului înscris în CF nr.102029, cad. 102029 Bod în suprafață de 3.059 mp (cu 

destinație drum) situat în sat Bod,  PUZ Toma Rosana-Liliana ș.a., preluarea în patrimoniul public al 

comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară.S-a trecut la procedura de vot și a fost 

adoptată  Hotărârea nr. 172 din 27.08.2020  cu 8 voturi „pentru” din totalul de 8 consilieri în 

funcție prezenți. 

16. Președintele de ședință a prezentat proiectul de privind rectificarea bugetului local al comunei Bod 

și al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.173 din 27.08.2020  cu 8 voturi 

„pentru” din totalul de 8 consilieri în funcție prezenți. 

17. Diverse 
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A fost luată în discuție adresa cu numărul 847/26.08.2020 , a școlii Gimnaziale Bod prin care solicită numirea 

unui reprezentant al Consiliului Local Bod  în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bod, membrii 

Consiliului au  menționat  faptul că deocamdată să rămână cei nominalizați prin  HCL nr.81 privind  

modificarea HCL 148/2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local  în Consiliul de 

Administrație al Școlii Gimnaziale Bod, deoarece în data de 27.09.2020 vor avea loc  alegerile locale .  

A mai fost prezentată cererea  nr. 19027/20.08.2020 a domnului Codile Nicolae Romică , prin care solicită 

acordarea unui sprijin pentru refacerea acoperișului imobilului în care locuiește( comuna Bod-sat nr.496), 

motivul solicitării acestui ajutor este că nu are venituri. Consiliul Local Bod  a adoptat  HOTĂRÂREA 

nr.217/2019 privind acordarea unor ajutoare de urgență din bugetul local pentru situații deosebite și în 

limita fondurilor disponibile vor da curs cererii. 

 

Față de cele prezentate, având în atenție apelul efectuat de președintele de ședință, cu privire la alte probleme 

sau întrebări adresate de către consilieri, aceștia nu au mai avut interpelări, drept urmare, președintele de 

ședință a declarat închise lucrările ședinței ordinare.  

 

Președinte de Ședință,                                                                                           Secretar general,  

  Gheorghe BODEAN                                                                                          Daniela-Laura AXENIE       

 

 


