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 Nr. 7118 din 21.02.2020 

CONVOCATOR 

 

În temeiul art.134 alin.(1) și alin.(3) lit.a) din din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

convoacă ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Bod, în data de 27.02.2020, ora 1800, la Căminul 

Cultural al Comunei Bod, cu următorul proiect al ordinii de zi: 

1. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 7085 din 20.02.2020 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”. 

2. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 7065 din 20.02.2020 privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-

economice pentru obiectivul de investiții “Amenajare bază sportivă sat Colonia Bod, comuna Bod, județul 

Brașov“. 

3. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 7060 din 20.02.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții “Amenajare bază sportivă sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov“. 

4. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 7076 din 20.02.2020 privind aprobarea Planului anual de acțiune a serviciilor 

sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Bod în anul 2020. 

5. DIVERSE 

 

Am luat cunoștință și am primit materialele prezentate mai sus prin poșta electronică. 

Materialele prezentate mai sus au fost repartizate către cele trei comisii de specialitate . 

Membrii comisiilor de specialitate sunt invitați să formuleze amendamente pe marginea proiectelor de 

hotărâri care vor fi supuse dezbaterii. 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele și Prenumele 

consilierului local 
Semnătura 

1.  BODEAN Gheorghe   

2.  CHIHAIA Manuela-Adalgiza   

3.  CIUCĂȘEL Mircea   

4.     DEAK Szilamer  

5.     DOBRE Gheorghe   

6.  FARCAȘ Claudia-Alina   

7.  GRIGORE Corina   

8.  JARCAU Gogu   

9.     MOLDOVAN Victor   
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Nr. 

crt. 

Numele și Prenumele 

consilierului local 
Semnătura 

10.     NAGY Elisabeta Gabriela   

11.  POROȘNICU Ion   

12.  ȘANDRU Ciprian  

13.  TAMAS Levente   

 

PRIMAR, 

Sergiu ARSENE 

 

 

 


