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PROCES – VERBAL 

încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bod, din data de 29.10.2020, ora 

1800, care s-a desfășurat la Căminul Cultural al Comunei Bod, conform Dispoziției de convocare nr.224  

din 23.10.2020 

 

La ședința ordinară din data de 29.10.2020, ora 1800, conform condicii de prezență, au fost prezenți 

următorii consilieri: 

BERCEANU Sorin-Nicolae 

BODEAN Gheorghe  

CICHE Silvia-Elena 

DOBRE Alexandru 

FARCAȘ Claudia-Alina 

HULPOI Nicoleta- Crinela  

IORGA Nicolae 

JARCĂU Gogu 

JARCĂU Silviu-Georgian 

LAZĂR Attilla 

MOLDOVAN Victor  

PLEȘEA Bogdan-Florian 

ȘANDRU Ciprian 

ZAMFIR Vasile 

 

   A fost ales președinte de ședință domnul consilier Bodean Gheorghe pentru o perioadă de 3 luni de zile.  

Președintele de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, după cum urmează: 

 

1.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 23544 din 22.10.2020 privind aprobarea Comisiei de specialitate nr.1 a 

Consiliului Local Bod, pentru activități economico-financiare, muncă și protecție socială, protecție copii. 

2.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 23547 din 22.10.2020 privind aprobarea Comisiei de specialitate nr.2 a 

Consiliului Local Bod, pentru activități social-culturale ,culte, învățământ ,sănătate și familie, tineret și sport, 

agricultură și dezvoltare rurală. 

3.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 23551 din 22.10.2020 privind aprobarea Comisiei de specialitate nr.3 a 

Consiliului Local Bod, pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu turism, juridică și de 

disciplină. 

4. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 23555 din 22.10.2020 privind alegerea Viceprimarului comunei Bod. 
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Președintele de ședință a propus spre aprobare Ordinea de zi a ședinței care a fost aprobată cu unanimitate 

de voturi (15 consilieri în funcție prezenți).                                                                        

1. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea Comisiei de 

specialitate nr.1 a Consiliului Local Bod, pentru activități economico-financiare, muncă și protecție 

socială, protecție copii, cu următoarea propunere: Berceanu Sorin Nicolae, Bodean Gheorghe, 

Hulpoi Nicoleta-Crinela, Iorga Nicolae, Jarcău Gogu. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  

Hotărârea nr.178 din 29.10.2020 cu 15 voturi „pentru” din totalul de 15 consilieri în funcție 

prezenți. 

2. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea Comisiei de 

specialitate nr.2 a Consiliului Local Bod, pentru activități social-culturale ,culte, învățământ ,sănătate 

și familie, tineret și sport, agricultură și dezvoltare rurală, cu următoarea propunere: Ciche Silvia-

Elena, Ciucășel Mircea, Dobre Alexandru, Farcaș Claudia-Alina, Pleșea Bogdan-Florian.  S-a trecut la 

procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.179 din 29.10.2020 cu 15 voturi „pentru” din 

totalul de 15 consilieri în funcție prezenți. 

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

specialitate nr.3 a Consiliului Local Bod, pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu 

turism, juridică și de disciplină, cu următoarea propunere; Jarcău Silviu-Georgian, Lazăr Attila, 

Moldovan Victor, Șandru Ciprian, Zamfir Vasile. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  

Hotărârea nr.180 din 29.10.2020 cu 15 voturi „pentru” din totalul de 15 consilieri în funcție 

prezenți. 

4. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind alegerea Viceprimarului comunei 

Bod,  pentru această funcție domnii consilieri l-au fost propus domnul Pleșea Bogdan Florian, 

nefiind altă propunere, președintele de ședință dă cuvântul doamnei Secretar general care explică 

procedura de vot. Se trece la  completarea buletinelor de vot pentru alegerea Viceprimarului. 

Procedura fiind îndeplinită, numărătoarea voturilor a fost făcută de Secretarul general, drept urmare  

a fost adoptată  Hotărârea nr.181 din 29.10.2020 cu 13 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă” din 

totalul de 15 consilieri în funcție prezenți. 

 

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       

 

 


