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PROCES – VERBAL 

încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bod, din data de 05.11.2020, ora 

1800, care s-a desfășurat la Căminul Cultural al Comunei Bod, conform Dispoziției de convocare nr.233  

din 30.10.2020 

 

La ședința ordinară din data de 05.11.2020, ora 1800, conform condicii de prezență, au fost prezenți 

următorii consilieri: 

BERCEANU Sorin-Nicolae 

BODEAN Gheorghe  

CIUCĂȘEL Mircea 

CICHE Silvia-Elena 

DOBRE Alexandru 

FARCAȘ Claudia-Alina 

IORGA Nicolae 

JARCĂU Gogu 

JARCĂU Silviu-Georgian 

LAZĂR Attilla 

MOLDOVAN Victor  

PLEȘEA Bogdan-Florian 

 

   Au fost absenți motivați următorii consilieri: HULPOI Nicoleta- Crinela, ȘANDRU Ciprian, ZAMFIR 

Vasile. 

Președintele de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi cu cele două proiecte de hotărâre 

suplimentare , după cum urmează: 

 

1.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 23787 din 27.10.2020 privind  însușirea și aprobarea documentației tehnico-

economice (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții “Realizare-construire Dispensar și Centru de 

permanență în comuna Bod – județul Brașov”. 

2.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 23802 din 27.10.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

(etapa S.F) pentru obiectivul de investiții “Realizare-construire Dispensar și Centru de permanență în 

comuna Bod – județul Brașov”. 

3.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 23790 din 27.10.2020 privind  însușirea și aprobarea documentației tehnico 

economice (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții “Realizare-construire și dotare Grădiniță cu program 

prelungit în Comuna Bod, județul Brașov”. 

4. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 23799 din 27.10.2020 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

(etapa S.F.) pentru obiectivul de investiții “Realizare-construire și dotare Grădiniță cu program prelungit în 

Comuna Bod, județul Brașov”. 
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5. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 23793 din 27.10.2020 privind  însușirea și aprobarea documentației tehnico-

economice (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții “Realizare-construire și dotare Școală primară cu 

program „after-school” în comuna Bod – județul Brașov“. 

6. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 23796 din 27.10.2020 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici 

(etapa S.F) pentru obiectivul de investiții “Realizare-construire și dotare Școală primară cu program „after-

school” în comuna Bod – județul Brașov“. 

7. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 23984 din 29.10.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Bod pe 

anul 2020. 

8. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 23869 din 27.10.2020 privind aprobarea contului de execuție al bugetului 

local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul II, al anului 2020. 

9. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 23774 din 27.10.2020 privind însușirea și aprobarea documentației 

cadastrale cu propunerea dezlipirii imobilului înscris în Cartea Funciară nr.100155 Bod. 

10. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 24015 din 29.10.2020 privind aprobarea alegerii membrilor Consiliului 

Director al Clubului Sportiv Brenndorf.  

11. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 23987 din 29.10.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local 

în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bod. 

12. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 24004 din 29.10.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a Școlii Gimnaziale Bod, pentru anul școlar 2020-

2021. 

13. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 23981 din 29.10.2020 privind aprobarea alocării sumei de 25000 lei 

necesari achiziționării pachetelor destinate școlarilor și preșcolarilor Comunei Bod cu ocazia Sărbătorilor de 

Iarnă. 

14. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 24111 din 30.10.2020 privind aprobarea transformării funcției publice de 

execuție vacante, de Inspector, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Public Local de Evidență a 

Persoanelor, în funcția publică de nivel inferior, de Inspector, clasa I, grad profesional debutant și a postului 

contractual de execuție, de Inspector de specialitate debutant, Compartimentul Situații de Urgență în 

Inspector de specialitate, treaptă profesională II. 

15. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 24396 din 05.11.2020 privind aprobarea indemnizației lunare a consilierilor 

locali din cadrul Consiliului Local al comunei Bod. 

14.DIVERSE   

Președintele de ședință a propus spre aprobare Ordinea de zi a ședinței care a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi (12 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 29.10.2020 (ședință ordinară), 

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

Procesul-Verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (12 consilieri prezenți) .                                                     

1. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind  însușirea și aprobarea 

documentației tehnico-economice (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții “Realizare-

construire Dispensar și Centru de permanență în comuna Bod – județul Brașov”. S-a trecut la 

procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.182 din 05.11.2020 cu 12 voturi „pentru” 

din totalul de 12 consilieri în funcție prezenți. 

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

tehnico-economici (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții “Realizare-construire Dispensar și 

Centru de permanență în comuna Bod – județul Brașov”.  S-a trecut la procedura de vot și a 
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fost adoptată  Hotărârea nr.183 din 05.11.2020 cu 12 voturi „pentru” din totalul de 12 

consilieri în funcție prezenți. 

3. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind  însușirea și aprobarea 

documentației tehnico economice (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții “Realizare-

construire și dotare Grădiniță cu program prelungit în Comuna Bod, județul Brașov”. S-a trecut 

la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.184 din 05.112020 cu 12 voturi „pentru” 

din totalul de 12 consilieri în funcție prezenți. 

4. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici (etapa S.F.) pentru obiectivul de investiții “Realizare-construire și dotare 

Grădiniță cu program prelungit în Comuna Bod, județul Brașov”. S-a trecut la procedura de vot 

și a fost adoptată  Hotărârea nr.185 din 05.112020 cu 12 voturi „pentru” din totalul de 12 

consilieri în funcție prezenți. 

5. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind  însușirea și aprobarea 

documentației tehnico-economice (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții “Realizare-

construire și dotare Școală primară cu program „after-school” în comuna Bod – județul Brașov“. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.186 din 05.112020 cu 12 voturi 

„pentru” din totalul de 12 consilieri în funcție prezenți. 

6. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor 

tehnico-economici (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții “Realizare-construire și dotare 

Școală primară cu program „after-school” în comuna Bod – județul Brașov“. S-a trecut la 

procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.187 din 05.112020 cu 12 voturi „pentru” 

din totalul de 12 consilieri în funcție prezenți. 

7. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local 

al comunei Bod pe anul 2020. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea 

nr.188 din 05.112020 cu 11 voturi „pentru”  și 1 „abținere”   din totalul de 12 consilieri în 

funcție prezenți. 

8. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de 

execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul II, al anului 2020. 

Domnul consilier Berceanu a solicitat explicații pentru costurile pe  care le plătește Primăria 

privind Transportul Metropolitan. Domnul Primar aduce /readuce în discuție pentru domnii 

consilieri mecanismul privind  costurile acestui proiect, mai precis ce înseamnă costuri bilete 

rezultă din încărcătura/călători; costuri combustibil; facilități la abonamente și nu în ultimul rând 

licența de transport a societății  Codreanu. Acestea fiind expuse, s-a trecut la procedura de vot 

și a fost adoptată  Hotărârea nr.189 din 05.112020 cu 12 voturi „pentru”  din totalul de 12 

consilieri în funcție prezenți. 

9. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind însușirea și aprobarea 

documentației cadastrale cu propunerea dezlipirii imobilului înscris în Cartea Funciară 

nr.100155 Bod. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.190 din 

05.11.2020 cu 12 voturi „pentru”  din totalul de 12 consilieri în funcție prezenți. 

10. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea alegerii 

membrilor Consiliului Director al Clubului Sportiv Brenndorf. S-a trecut la procedura de vot și a 

fost adoptată  Hotărârea nr.191 din 05.11.2020 cu 12 voturi „pentru”  din totalul de 12 

consilieri în funcție prezenți. 
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11. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 

Consiliului local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bod. S-a trecut la procedura 

de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.192 din 05.11.2020 cu 12 voturi „pentru”  din totalul 

de 12 consilieri în funcție prezenți. 

12. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a Școlii 

Gimnaziale Bod, pentru anul școlar 2020-2021. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  

Hotărârea nr.193 din 05.11.2020 cu 12 voturi „pentru”  din totalul de 12 consilieri în funcție 

prezenți. 

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

25000 lei necesari achiziționării pachetelor destinate școlarilor și preșcolarilor Comunei Bod cu 

ocazia Sărbătorilor de Iarnă. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.194 

din 05.11.2020 cu 12 voturi „pentru”  din totalul de 12 consilieri în funcție prezenți. 

14. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea transformării 

funcției publice de execuție vacante, de Inspector, clasa I, grad profesional superior, Serviciul 

Public Local de Evidență a Persoanelor, în funcția publică de nivel inferior, de Inspector, clasa I, 

grad profesional debutant și a postului contractual de execuție, de Inspector de specialitate 

debutant, Compartimentul Situații de Urgență în Inspector de specialitate, treaptă profesională 

II. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.195 din 05.11.2020 cu 12 

voturi „pentru”  din totalul de 12 consilieri în funcție prezenți. 

15. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea indemnizației 

lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Bod. S-a trecut la procedura 

de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.196 din 05.11.2020 cu 12 voturi „pentru”  din totalul 

de 12 consilieri în funcție prezenți. 

16. DIVERSE. 

  

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       

 

 


