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Nr. 1895 din 25.01.2021 

 

 

 

PROCES – VERBAL 

încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Bod, din data de 14.01.2021, 

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

nr.2  din 11.01.2021. 

 

La ședința ordinară din data de 14.01.2021, ora 1800, conform condicii de prezență, au fost prezenți 

următorii consilieri: 

BERCEANU Sorin-Nicolae 

BODEAN Gheorghe  

CICHE Silvia-Elena 

CIUCĂȘEL Mircea 

DOBRE Alexandru 

FARCAȘ Claudia-Alina 

IORGA Nicolae 

JARCĂU Gogu 

JARCĂU Silviu-Georgian 

LAZĂR Attilla 

MOLDOVAN Victor  

PLEȘEA Bogdan-Florian 

ȘANDRU Ciprian 

 ZAMFIR Vasile 

       

 

           A absentat motivat doamna consilier Hulpoi Nicoleta-Crinela  

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. 301 din 11.01.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții “Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km”. 

2.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 304 din 11.01.2021 privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru 

categoriile de cheltuieli neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul 

de investiții  “Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km”. 

3. PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr.  457 din 12.01.2020 privind aprobarea modului de utilizare a excedentului 

anului 2020, în anul 2021. 
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4. PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 413 din 11.01.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

215/03.12.2020 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și  taxele locale și alte 

taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile aplicabile  în anul fiscal 2021. 

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

unanimitate de voturi (14 consilieri în funcție prezenți).                                                               

 

1. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre actualizarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km”. 

Domnul Primar menționează că primele două proiecte de pe ordinea de zi  se corelează, explicând din 

punct de vedere tehnic de ce se măresc acești indicatori și că o parte din excedentul bugetar va fi alocat 

pentru aceste proiecte. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.1 din 14.01.2021 

cu 11 voturi „pentru” și 3 „abțineri” din totalul de 14 consilieri în funcție prezenți. 

2. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind asigurarea finanțării de la 

bugetul local pentru categoriile de cheltuieli neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat 

prin PNDL pentru obiectivul de investiții  “Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km”. 

 

Domnul consilier Sorin Berceanu l-a întrebat pe  dl. Primar  cât costă un km sau un metru patrat de asfaltare 

vă rugăm să ne spuneți ce drum este: de nivel 1,2,3,4, sau 5, la pretul prezentat in deviz, Domnul Primar a 

răspuns că devizul general în față dar din câte își aduce aminte , ar costa în jur de un milion de lei/ Km.  

 Domnul consilier Sorin Berceanu a  invocat faptul ca exista un nomenclator de preturi, .Domnul primar i-a 

răspuns că legislația privin modul de calcul pentru stăzi ( nomenclator ) a fost abrogat începând cu anul 

2018, nu s-a modificat pretul din cadrul contractului . S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  

Hotărârea nr. 2 din 14.01.2021 cu 11 voturi „pentru” și 3 „abțineri”, din totalul de 14 consilieri în funcție 

prezenți. 

 

3. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea modului de utilizare 

a excedentului anului 2020, în anul 2021. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  

Hotărârea nr.3 din 14.01.2021 cu 12 voturi „pentru” și 2 “abțineri” din totalul de 14 consilieri în 

funcție prezenți. 

4. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 215/03.12.2020 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și  

taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile aplicabile  în anul fiscal 2021. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.4 din 14.01.2021 cu 12 voturi 

„pentru” și 2 „abțineri”  din totalul de 14 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       

 

 


