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Nr.10024/02.03.2021 

PROCES – VERBAL 

încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bod, din data de 21.01.2021, ora 

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

5 din 14.01.2021 

 

La ședința ordinară din data de 21.01.2021, 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 

 

Președintele de ședință, domnul consilier Bodean Gheorghe anunță finalizarea mandatului 

dumnealui ca președinte de ședință și propune alegerea unui nou președinte de ședință pentru buna 

desfășurare a dezbaterilor ședinței.   

Domnul consilier Gogu Jarcău îl propune pe domnul Gheorghe Bodean, ne mai existând alte 

propuneri se supune la vot și este ales în continuare cu majoritate de voturi ca președinte de ședință 

domnul consilier Gheorghe Bodean. 

Președintele de ședință supune la vot  proiectul ordinii de zi, cu încă două proiecte de 

hotărâre suplimentare, după cum urmează: 

 

1.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 620 din 13.01.2021 privind  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. 
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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 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.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 1265 din 18.01.2021 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul 

Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 205/03.12.2020 privind modificarea Organigramei, Statului de 

Funcții și Statului de Salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod. 

15. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 1262 din 12.01.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al Consiliului Local Bod. 

16.DIVERSE 
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Președintele de ședință a propus spre aprobare Ordinea de zi a ședinței care a fost aprobată cu unanimitate 

de voturi (15 consilieri în funcție prezenți).                                                                        

Președintele de ședință a propus spre dezbatere și aprobare Procesul-Verbal al ședinței din 03.12.2020, 

Procesul-Verbal al ședinței de îndată din 23.12.2020 și Procesul-Verbal al ședinței extraordinare din data de 

14.01.2021. 

Având în vedere că nu au fost formulate observații, s-a trecut la exprimarea votului consilierilor:  

- Procesul-Verbal al ședinței din data de 03.12.2020 a fost aprobat cu 13 voturi ”pentru” și 2 

”abțineri”( nu au fost prezenți la ședință d-na consilier Hulpoi Nicoleta-Crinela și domnul consilier 

Șandru Ciprian) din totalul de 15 consilieri în funcție prezenți,  

- Procesul-Verbal al ședinței de îndată din data de 23.12.2020 a fost aprobat cu 13 voturi ”pentru” și 

2 ”abțineri”(nu au fost prezenți la ședință d-na consilier Ciche Silvia Elena și domnul consilier Șandru 

Ciprian) din totalul de 15 consilieri în funcție prezenți. 

- Procesul -Verbal al ședinței extraordinare din 14.01.2021 a  fost aprobat cu 14 voturi „pentru” și 1 

„abținere” ( nu a fost prezentă doamna consilier Hulpoi Nicoleta-Crinela) din totalul de 15 consilieri 

în funcție prezenți.  

Sunt  în mapa ședinței  Procesele verbale menționate mai sus. 

 

1. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind 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“ . Domnul Primar face o mică prezentare a proiectului explicând detalii 

tehnice în ceea ce privește camerele video care vor fi achiziționate( capitolul 4 din deviz), domnii 

consilieri au întrebat pe ce stâlpi vor fi mutate , răspunsul a fost -pe stâlpii de iluminat existenți nu 

cei a lui Electrica. Domnul Primar a menționat faptul că momentan nu avem bani pentru acest 

proiect, se dorește accesarea de fonduri europene. Acestea fiind spuse  s-a trecut la procedura de 

vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.5 din 21.01.2021 cu 12 voturi „pentru” din totalul de 15 

consilieri în funcție prezenți.  

2. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea normativelor proprii 

de cheltuieli cu privire la consumul lunar/anual de carburanți pe anul 2021. S-a trecut la procedura 

de vot și a fost adoptată Hotărârea nr.6 din 21.01.2021 cu 15 voturi „pentru” din totalul de 15 

consilieri în funcție prezenți. 

3. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre 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.  Domnul consilier Berceanu a ridicat 

problema  extinderii rețelei de  apă, domnul Primar a  explicat că , comuna Bod se află pe proiectul 

mare al celor de la Compania Apa estimarea pentru implementarea acestui proiect fiind  anul 2022-

2023, acestea fiind spuse  s-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată Hotărârea nr.7 din 

21.01.2021 cu 15 voturi „pentru” din totalul de 15 consilieri în funcție prezenți. 

4. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor de casare a 

mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Bod. S-a trecut la procedura de 

vot și a fost adoptată Hotărârea nr.8 din 21.01.2021  cu 15  voturi „pentru”, din totalul de 15 

consilieri în funcție prezenți.  

5. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind însușirea și aprobarea 

documentației cadastrale cu propunerea dezlipirii imobilului înscris în Cartea Funciară nr.101446 
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Bod. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.9 din 21.01.2021 cu 15 voturi 

„pentru”, din totalul de 15 consilieri în funcție prezenți. 

6. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul 

public în domeniul privat al Comunei Bod a imobilului înscris în Cartea Funciară  nr.106921-C1-U3 

Bod. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.10 din 21.01.2021  cu 13 

voturi „pentru” și 2 „abțineri”, din totalul de 15 consilieri în funcție prezenți. 

7. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind 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. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.11 din 21.01.2021  cu 15 

voturi pentru”, din totalul de 15 consilieri în funcție prezenți. 

8. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre 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. S-a trecut la procedura de vot și a fost 

adoptată  Hotărârea nr. 12 din 21.01.2021 cu 15 voturi „pentru”, din totalul de 15 consilieri în 

funcție prezenți. 

9. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre 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. S-a trecut la procedura de vot și a fost 

adoptată  Hotărârea nr. 13 din 21.01.2021  cu 15 voturi „pentru”, din totalul de 15 consilieri în 

funcție prezenți. 

10. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre 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.S-a trecut la procedura de vot și a fost 

adoptată  Hotărârea nr.14 din 21.01.2021  cu 15 voturi „pentru”, din totalul de 15 consilieri în 

funcție prezenți. 

11. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și 

lucrări de interes local care vor fi executate de către beneficiarii dreptului de ajutor social în anul 

2021. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.15 din 21.01.2021  cu 15 

voturi „pentru”, din totalul de 15 consilieri în funcție prezenți. 
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12. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali,  

în vederea constituirii comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

Secretarului general al comunei Bod. Au fost desemnați următorii consilieri: Dna. consilier Farcaș 

Claudia-Alina și dl. Lazăr Attila.   S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.16 

din 21.01.2021 cu 15 voturi „pentru”, din totalul de 15 consilieri în funcție prezenți. 

13. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea funcționării rețelei 

școlare a Comunei Bod pentru anul școlar 2021-2022. S-a trecut la procedura de vot și a fost 

adoptată  Hotărârea nr.17 din 21.01.2021 cu 15 voturi „pentru”, din totalul de 15 consilieri în 

funcție prezenți. 

14. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din 

cuprinsul Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 205/03.12.2020 privind modificarea 

Organigramei, Statului de Funcții și Statului de Salarii din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Bod. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată Hotărârea nr.18 din 

21.01.2021  cu 15 voturi „pentru”, din totalul de 15 consilieri în funcție prezenți. 

15. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al Consiliului Local Bod. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată 

Hotărârea nr.19 din 21.01.2021  cu 15 voturi „pentru”, din totalul de 15 consilieri în funcție 

prezenți. 

16. Diverse. 

1. S-a prezenta cererea cu numărul 30/28.12.2020 a Parohiei Ortodoxe Bod-Sat, reprezentată de Pr. Paroh 

Petrescu Ion prin care solicită prelungirea termenului pentru punerea în operă a materialelor achiziționate 

pentru Mansardarea Casei Parohiale . Domnii consilieri au hotărât ca în data de 25.01.2021 Comisiile nr.1 și 

3 să se întâlnească la sediul Primărie în vederea întocmirii unui raport pe marginea acestei solicitări.  

 

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       

 

 


