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 Din 16.04.2021 

 

DISPOZIȚIA NR. 141 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de  22.04.2021, 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 22.04.2021, ora 18:00, la 

Căminul Cultural al Comunei Bod.  

Art.2  Proiectul ordinii de zi este următorul: 

 1.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 13971 din 15.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

pentru anul 2021 al Ocolului  Silvic „Codrii Cetăților” RA Codlea. 

2.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 13822 din 14.04.2021 privind însușirea și aprobarea Raportului privind 

analiza modului de stabilire, înregistrare, urmărire și încasare a veniturilor de la societățile aflate în 

insolvență, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurii de la punctul I.1.c. din Decizia Camerei de Conturi 

Brașov nr. 6/10.05.2019. 

3.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 13812 din 14.04.2021 privind acceptarea unei declarații de renunțare la 

dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 5804/60000 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. 13816 din 14.04.2021 privind acceptarea unei declarații de renunțare la 

dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/100 din terenul înscris în CF nr.105166, cad. 105166, în 

suprafață de 3.019 mp, teren 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. 13819 din 14.04.2021 privind acceptarea unei declarații de renunțare la 

dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 2/100 din terenul înscris în CF nr.105166, cad. 105166, în 

suprafață de 3.019 mp, teren cu destinația drum de acces, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public 

al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 

6. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 13869 din 14.04.2021 privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și 

a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Stații de încărcare pentru vehicule electrice în 

comuna Bod,  județul Brașov – etapa I”. 

7. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 4355 din 16.02.2021 privind atribuirea de denumire unui număr de 7 străzi 

aflate în domeniul public al Comunei Bod. 

8. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 25062 din 17.11.2020 privind atribuirea de denumire unui număr de 7 

străzi aflate în domeniul public al Comunei Bod. 
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9. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 14022 din 15.04.2021 privind aprobarea finanțării cu suma de 30.000 lei din 

Bugetul Local al comunei Bod, a programului “Școală după Școală” derulat în  cadrul Școlii Gimnaziale , în 

anul școlar 2021-2022. 

10. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 14075 din 16.04.2021 privind aprobarea bugetului local inițial de venituri 

și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2021. 

11.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 

 


