
Pagina 1 din 5 

 

 

PROCES – VERBAL 

încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bod, din data de 25.02.2021, ora 

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

43 din 17.02.2021 

 

La ședința ordinară din data de 25.02.2021, 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 

HULPOI Nicoleta- Crinela  

IORGA Nicolae 

JARCĂU Gogu 

JARCĂU Silviu-Georgian 

LAZĂR Attilla 

MOLDOVAN Victor  

PLEȘEA Bogdan-Florian 

ȘANDRU Ciprian 

 ZAMFIR Vasile 

 

Președintele de ședință supune la vot  proiectul ordinii de zi, cu încă un proiect de hotărâre 

suplimentar, după cum urmează: 

 

1.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 2929 din 03.02.2021 privind însușirea și aprobarea unei documentații 

cadastrale cu propunerea alipirii imobilelor înscrise în CF106522, CF106874, CF106995, CF106997, 

CF107003, CF107005, CF107007 Bod, în vederea realizării  obiectivului de investiție “Sistematizare verticală 

Campus socio-educațional în comuna Bod – județul Brașov“. 

2. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 2933 din 03.02.2021 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală 

Durabilă a comunei Bod pentru intervalul perioadei 2021-2030. 

3.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 3507 din 08.02.2021 privind aprobarea transformării funcției publice de 

execuție vacante, de Referent, clasa III, grad profesional debutant, Serviciul Public Local de Evidență a 

Persoanelor, în funcția publică de nivel superior, de Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod. 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOD 

 Școlii, nr.139, Bod, Brașov, 507015 

tel: +40 268283099, fax: +40 268283190 

contact@primariabod.ro  www.primariabod.ro  
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4. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 3358 din 08.02.2021 privind acceptarea unei declarații de renunțare la 

dreptul de proprietate asupra cotei de 957/9590 din terenul înscris în CF nr.103052, cad. 103052, în suprafață 

de 959 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. 3365 din 08.02.2021 privind acceptarea unei declarații de renunțare la 

dreptul de proprietate asupra cotei de 200/20000 din terenul înscris în CF nr.102086, cad. 1574, în suprafață 

de 7.038 mp, teren arabil cu destinația drum de acces,, situat 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. 

6. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 3368 din 08.02.2021 privind acceptarea unei declarații de renunțare la 

dreptul de proprietate asupra cotei de 957/9590 din terenul înscris în CF nr.103052, cad. 103052, în suprafață 

de 959 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. 

7. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 3372 din 08.02.2021 privind acceptarea unei declarații de renunțare la 

dreptul de proprietate asupra cotei de 7656/9590 din terenul înscris în CF nr.103052, cad. 103052, în 

suprafață de 959 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. 

8. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 3376 din 08.02.2021 privind acceptarea unei declarații de renunțare la 

dreptul de proprietate asupra terenul înscris în CF nr.106941, cad. 106941 în suprafață de 1.716 mp, cu 

destinația de drum, situat în sat Bod, beneficiar ,,Dreams Imobil S.R.L,  și preluarea în patrimoniul public al 

comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 

9. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 3380 din 08.02.2021 privind acceptarea unei declarații de renunțare la 

dreptul de proprietate asupra terenul înscris în CF nr.100100, cad. 1576, top nr.1836/2/1/2/2 în suprafață 

de 1.391 mp, cu destinația de drum, situat în sat Bod și preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și 

înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 

10. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 3383 din 08.02.2021 privind acceptarea unei 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 , 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 

11. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 3498 din 08.02.2021 privind acceptarea unei declarații de renunțare la 

dreptul de proprietate asupra terenul înscris în CF nr.106137, cad. 106137 în suprafață de 10.732 mp, cu 

destinația de drum, situat în sat Bod, și preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă 

în Cartea Funciară. 

12. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 3501 din 08.02.2021 privind acceptarea unor declarații de renunțare la 

dreptul de proprietate asupra terenul înscris în CF nr.106326, cad. 106326 în suprafață de 8.940 mp, și asupra 

terenului  înscris în CF nr.106849 în suprafață de 4057 mp, ambele cu destinația de drum, situat în sat Bod, 

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

13. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 3504 din 08.02.2021 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. 
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14. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 3853 din 11.02.2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune a 

serviciilor sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Bod în anul 2021. 

15.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 9472 din 24.02.2021 privind aprobarea modificării HCL 191/05.11.2020 

privind aprobarea membrilor Consiliului Director al Clubului Sportiv Brenndorf.  

16.DIVERSE 

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 ordinare din 

21.01.2021.  

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

- Procesul-Verbal al ședinței din data de 21.01.2021 a fost aprobat cu 15 voturi ”pentru” din totalul 

de 15 consilieri în funcție prezenți. 

  

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

documentații cadastrale cu propunerea alipirii imobilelor înscrise în CF106522, CF106874, 

CF106995, CF106997, CF107003, CF107005, CF107007 Bod, în vederea realizării  obiectivului de 

investiție “Sistematizare verticală Campus socio-educațional în comuna Bod – județul Brașov“. S-a 

trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 20 din 25.02.2021 cu 15 voturi „pentru” 

din totalul de 15 consilieri în funcție prezenți.  

2. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală Durabilă a comunei Bod pentru intervalul perioadei 2021-2030. S-a trecut la 

procedura de vot și a fost adoptată Hotărârea nr. 21 din 25.02.2021 cu 15 voturi „pentru” din 

totalul de 15 consilieri în funcție prezenți. 

3. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea transformării funcției 

publice de execuție vacante, de Referent, clasa III, grad profesional debutant, Serviciul Public Local 

de Evidență a Persoanelor, în funcția publică de nivel superior, de Inspector, clasa I, grad profesional 

superior din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod. S-a trecut la procedura de 

vot și a fost adoptată Hotărârea nr. 22 din 25.02.2021 cu 12 voturi „pentru” și 3 „abțineri”  din 

totalul de 15 consilieri în funcție prezenți. 

4. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind acceptarea unei declarații de 

renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 957/9590 din terenul înscris în CF nr.103052, 

cad. 103052, în suprafață de 959 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. S-a trecut 

la procedura de vot și a fost adoptată Hotărârea nr. 23 din 22.02.2021  cu 15  voturi „pentru”, din 

totalul de 15 consilieri în funcție prezenți.  

5. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind acceptarea unei declarații de 

renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 200/20000 din terenul înscris în CF nr.102086, 

cad. 1574, în suprafață de 7.038 mp, teren arabil cu destinația drum de acces,, situat 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. 24 din 25.02.2021 cu 15 voturi 

„pentru”, din totalul de 15 consilieri în funcție prezenți. 
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  Doamna consilier Farcaș Claudia propune , ca proiectele de hotărâre de la punctul  nr.6 la punctul 

nr.12 inclusiv să fie votate în bloc deoarece au aceeași tematică. Membrii consiliului local au fost de 

acord cu propunerea doamnei consilier. Farcaș Claudia. 

6. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind acceptarea unei declarații de 

renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 957/9590 din terenul înscris în CF nr.103052, 

cad. 103052, în suprafață de 959 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. S-a trecut 

la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 25 din 25.02.2021  cu 15 voturi „pentru”  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 cotei de 7656/9590 din terenul înscris în CF nr.103052, 

cad. 103052, în suprafață de 959 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. S-a trecut 

la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 26 din 25.02.2021  cu 15 voturi pentru”, din 

totalul de 15 consilieri în funcție prezenți. 

8. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind acceptarea unei declarații de 

renunțare la dreptul de proprietate asupra terenul înscris în CF nr.106941, cad. 106941 în suprafață 

de 1.716 mp, cu destinația de drum, situat în sat Bod, beneficiar ,,Dreams Imobil S.R.L,  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. 27 din 25.02.2021 cu 15 voturi „pentru”, din 

totalul de 15 consilieri în funcție prezenți.  

9. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind acceptarea unei declarații de 

renunțare la dreptul de proprietate asupra terenul înscris în CF nr.100100, cad. 1576, top 

nr.1836/2/1/2/2 în suprafață de 1.391 mp, cu destinația de drum, situat în sat Bod 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. 28 din 25.02.2021  cu 15 voturi „pentru”, din totalul de 

15 consilieri în funcție prezenți. 

10. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind acceptarea unei 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 , 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. 29 din 25.02.2021  cu 15 voturi „pentru”, din totalul de 15 consilieri în funcție 

prezenți. 

11. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind acceptarea unei declarații de 

renunțare la dreptul de proprietate asupra terenul înscris în CF nr.106137, cad. 106137 în suprafață 

de 10.732 mp, cu destinația de drum, situat în sat Bod, 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. 30 din 25.02.2021  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 acceptarea unor declarații de 

renunțare la dreptul de proprietate asupra terenul înscris în CF nr.106326, cad. 106326 în suprafață 

de 8.940 mp, și asupra terenului  înscris în CF nr.106849 în suprafață de 4057 mp, ambele cu 

destinația de drum, situat în sat Bod, 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. 31 din 

25.02.2021 cu 15 voturi „pentru”, din totalul de 15 consilieri în funcție prezenți. 

13. 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. S-a trecut la procedura de vot și a fost 

adoptată  Hotărârea nr. 32 din 25.02.2021 cu 15 voturi „pentru”, din totalul de 15 consilieri în 

funcție prezenți. 

14. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de 

acțiune a serviciilor sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Bod în anul 2021. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată Hotărârea nr. 33 din 25.02.2021  cu 15 voturi 

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

15. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL 

191/05.11.2020 privind aprobarea membrilor Consiliului Director al Clubului Sportiv Brenndorf. S-a 

trecut la procedura de vot și a fost adoptată Hotărârea nr. 34 din 25.02.2021  cu 15 voturi 

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

16. Diverse. 

 

 

 S-a prezenta Consiliului Local Bod adresa cu nr.1761/21.01.2021 a Camerei de Conturi Brașov, privind 

Decizia nr.35 din 24.08.20216 și adresa cu nr.1764/21.01.2021 a Camerei de Conturi Brașov, privind Decizia 

nr.6 din 10.05.2019 .  

Domnul consilier Berceanu a ridicat problema  igienizării străzilor, domnul Primar a menționat că 

viceprimarul comunei   Bod se  va ocupa de această problemă , având în subordine compartimentul Goscom, 

dar la campania de curățenie de primăvară deoarece vremea nu este încă favorabilă.  

  În sală a fost prezent domnul Claudiu Cernat care ia adresat câteva întrebări domnului Primar și anume: 

     1. Cât a costat Strategia comunei Bod? 

      Costurile pentru Strategie locală au fost zero. 

    2. De ce a fost transformat postul de la SPCLEP? 

   Domnul Primar a menționat faptul că nu este vorba de o reorganizare ci de transformare a postului în caz 

că va fi nevoie de o doua persoană in cadrul serviciului.      

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     


