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 Din 14.01.2021 

 

DISPOZIȚIA NR. 5 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 21.01.2021, ora 1800, 

la Căminul Cultural al Comunei Bod 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ prevederile art.134 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ  

În temeiul art.196 lit.b)  din din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ  

 

DISPUNE: 

 

Art.1 Se convoacă Consiliul Local al Comunei Bod, în ședință ordinară, în data de 21.01.2021, ora 18:00, la 

Căminul Cultural al Comunei Bod.  

Art.2  Proiectul ordinii de zi este următorul: 

 1.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 620 din 13.01.2021privind  însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice și 

actualizare indicatori tehnico-economici (etapa P.T.) pentru obiectivul de investiții “Realizare și implementare sistem 

integrat de monitorizare video in comuna Bod- județul Brașov – Etapa I“ . 

2.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 501 din 12.01.2021privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la 

consumul lunar/anual de carburanți pe anul 2021. 

3.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 370 din 11.01.2020 privind includerea unor bunuri reprezentând ,,Branșament apă, 

racord canalizare și extindere distribuție apa”  în domeniul public al comunei Bod, precum și darea în custodie a acestora.  

4. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 377 din 11.01.2021 privind aprobarea listelor de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor 

de inventar din patrimoniul comunei Bod. 

5. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 373 din 11.01.2021 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale cu 

propunerea dezlipirii imobilului înscris în Cartea Funciară nr.101446 Bod. 

6. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 399 din 11.01.2021 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 

Comunei Bod a imobilului înscris în Cartea Funciară  nr.106921-C1-U3 Bod. 

7. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 388 din 11.01.2021privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de 

proprietate asupra terenurile înscrise în CF nr.106716, cad. 106716 în suprafață de 1013 mp, CF nr.106720, cad. 106720 

în suprafață de 1993 mp, CF nr.106721 cad.106721 în suprafață de 2694 mp ,CF nr.106719 cad 106719 în suprafață de 

1223 mp, situate în sat Bod, PUZ ,,Construire ansamblu rezidențial” aprobat prin HCL nr.79/25.11.2008 beneficiar Cill 

Dara Investments SRL,  și preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 

8. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 396 din 11.01.2021 privind acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de 

proprietate asupra cotelor din terenurile înscrise în CF nr.102032, cad. 102032 în suprafață de 388 mp(cu destinația fosă 

septică), CF nr.102033, cad. 102033 în suprafață de 539 mp(cu destinația zonă verde), CF nr.102110 cad.102110 în 

suprafață de 581 mp (cu destinația stație de apă și loc de foraj apă), situate în sat Bod , PUZ ,,Construire ansamblu de 

locuințe DJ103 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. 393 din 11.01.2021 privind acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de 

proprietate asupra cotelor din terenurile înscrise în CF nr.102032, cad. 102032 în suprafață de 388 mp(cu destinația fosă 

septică), CF nr.102033, cad. 102033 în suprafață de 539 mp(cu destinația zonă verde), CF nr.102110 cad.102110 în 

suprafață de 581 mp (cu destinația stație de apă și loc de foraj apă), situate în sat Bod, PUZ ,,Construire ansamblu de 
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locuințe DJ103 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. 

10. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 380 din 11.01.2021 privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap 

desfășurată în semestru II, perioada 01.07.2020-31.12.2020 și propunerile pentru emiterea unei Hotărâri a Consiliului 

Local referitoare la aprobarea numărului de angajați ca asistenți pentru persoanele cu handicap grav, continuarea 

contractelor de muncă și aprobarea plății indemnizațiilor persoanelor cu handicap, în anul 2021. 

11. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 381 din 11.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local care 

vor fi executate de către beneficiarii dreptului de ajutor social în anul 2021. 

12. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 402 din 11.01.2021 privind desemnarea a doi consilieri locali,  în vederea constituirii 

comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Bod. 

13. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 26669 din 10.12.2020 privind aprobarea funcționării rețelei școlare a Comunei Bod 

pentru anul școlar 2021-2022. 

14.DIVERSE 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarului general al Comunei Bod. 

 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 

 


