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 Din 11.03.2021 

 

DISPOZIȚIA NR. 120 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 18.03.2021, 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 18.03.2021, ora 18:00, la 

Căminul Cultural al Comunei Bod.  

Art.2  Proiectul ordinii de zi este următorul: 

 1.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 10223 din 03.03.2021 privind rectificarea anexei la HCL nr.7/18.01.2013 

privind atribuirea de denumire a unei străzii nou înființate în Bod Sat.  

2.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 10208 din 03.03.2021 privind acceptarea unei declarații de renunțare la 

dreptul de proprietate asupra cotei 346/20000 din terenul înscris în CF nr.102086 (nr.CF vechi 5844A+74), 

cad. 1574, în suprafață de 7.038 mp, teren arabil având destinația de drum de acces, situat în sat Bod, 

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

3.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 10220 din 03.03.2021 privind acceptarea unei declarații de renunțare la 

dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 12000/60000 din terenul înscris în CF nr.100488, cad. 100488, 

în suprafață de 719 mp, teren- drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și 

înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 

4. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 10214 din 03.03.2021 privind acceptarea unei declarații de renunțare la 

dreptul de proprietate asupra cotei de 1/100 din terenul înscris în CF nr.100630 ( nr.CF vechi 6617), cad. 

100630 (nr. cad. vechi 3137), în suprafață de 3.744 mp, teren arabil cu destinația drum de acces, situat în sat 

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

5. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 10211 din 03.03.2021 privind acceptarea unei declarații de renunțare la 

dreptul de proprietate asupra cotei 6.624/60.000 din terenul înscris în CF nr.100488 (nr.CF vechi 7006), cad. 

100488 (nr. cad. Vechi 2429), în suprafață de 719 mp, teren- drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul 

public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 

6. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 10302 din 04.03.2021 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), CF 

nr.102086 cad. 1574 în suprafață de 7.038 mp (cu destinație de drum de acces) situate în sat Bod, preluarea 

în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 
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7. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 10642 din 08.03.2021 privind aprobarea apartenenței la domeniul privat al 

imobilului înscris în CF nr.107021 Bod, cad.107021. 

8. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 10687 din 08.03.2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului 

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

9. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 10814 din 09.03.2021 privind aprobarea apartenenței la domeniul privat al 

imobilului înscris în CF nr.107022 Bod, cad.107022. 

10. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 10818 din 09.03.2021 privind aprobarea apartenenței la domeniul privat 

al imobilului înscris în CF nr.107023 Bod, cad.107023. 

11. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 10825 din 09.03.2021 privind aprobarea apartenenței la domeniul privat 

al imobilului înscris în CF nr.107024 Bod, cad.107024. 

12. PROIECT de HOTÂRE Nr. 11179 din 11.03.2021 privind acceptarea unei oferte de donație asupra 

cotei de 1,51% din lotul nr.71 în suprafață de 7.038,20 mp din  terenul înscris în CF nr.102086 (CF vechi nr. 

5844A+74) , cad. 1574, teren având destinația de drum de acces situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul 

public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 

13.DIVERSE; 

▪ Raportul Anual al Primarului pentru anul 2020; 

▪ Adresa nr. 668/04.03.2021 a Camerei de Conturi Brașov. 

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 

 


