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Nr.14834/27.04.2021 

PROCES – VERBAL 

încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bod, din data de 18.03.2021, ora 

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

120 din 11.03.2021 

 

La ședința ordinară din data de 18.03.2021, 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 patru  proiecte de 

hotărâre suplimentare, după cum urmează: 

 

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 
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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. 

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 HOTĂRÂRE 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.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 11421 din 15.03.2021 privind încetarea aplicabilității HCL 

nr.203/28.11.2019 privind aprobarea realizării proiectului " Dotarea compartimentului Situații de  

Urgență,cu un utilaj specific pentru activități de intervenție-buldoexcavator ". 

14. PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 11508 din 15.03.2021 privind închirierea pășunii comunale Bod 

prin atribuire directă în anul 2021. 

15. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.12019 din 18.03.2021 privind predarea către Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” 

S.A.,  a  amplasamentului și a construcției, cât și asigurarea condițiilor în vederea executării 

obiectivului de investiţii: „Reabilitare, modernizare, extindere-construire și echipare a 

infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu - Școală Gimnazială 

Bod - corp B, str. Fabricii, nr.2, sat Colonia Bod - comuna Bod, județul Brașov”. 
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16. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 12022 din 18.03 .2021  privind actualizarea documentației la faza 

Studiu de Fezabilitate și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: 

„Reabilitare, modernizare, extindere-construire și echipare a infrastructurii educaționale 

pentru învățământul general obligatoriu - Școală Gimnazială Bod - corp B, str. Fabricii, nr.2, 

sat Colonia Bod - comuna Bod, județul Brașov”. 

17.DIVERSE; 

▪ Raportul Anual al Primarului pentru anul 2020; 

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

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 

25.02.2021.  

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

- Procesul-Verbal al ședinței din data de 25.02.2021 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 rectificarea anexei la HCL 

nr.7/18.01.2013 privind atribuirea de denumire a unei străzii nou înființate în Bod Sat.  S-a 

trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 35 din 18.03.2021 cu 15 voturi „pentru” 

din totalul de 15 consilieri în funcție prezenți.  

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

Hotărârea nr. 36 din 18.03.2021 cu 15 voturi „pentru” din totalul de 15 consilieri în funcție 

prezenți. 

Domnul președinte de ședință a propus ca , punctele 2-6 să se voteze în bloc , fiind vorba de 

renunțări donări a anumitor cote de drum proprietatea persoanelor fizice, în favoarea Comunei 

Bod, pentru drumurile comunale. Domnii și doamnele  consilier  au fost de acord. 

3. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre 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. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată Hotărârea nr. 37 din 18.03.2021 cu 15 voturi 

„pentru” 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 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. S-a trecut la procedura de vot și a 

fost adoptată Hotărârea nr. 38 din 18.03.2021  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 6.624/60.000 din terenul înscris în CF 
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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. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 39 

din 18.03.2021 cu 15 voturi „pentru”, din totalul de 15 consilieri în funcție prezenți. 

6.   Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre 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. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 40 din 18.03.2021  cu 15 voturi 

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

7. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea apartenenței la 

domeniul privat al imobilului înscris în CF nr.107021 Bod, cad.107021. S-a trecut la procedura 

de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 41 din 18.03.2021  cu 15 voturi pentru”, din totalul de 15 

consilieri în funcție prezenți. 

Punctele de pe ordinea de zi =ș/ 7,9,10,11 ,având aceeași tematică au fost votate în bloc. 

8. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de 

execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul IV, al anului 

2020. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 42 din 18.03.2021 cu 12 

voturi „pentru” 3 „abțineri”   din totalul de 15 consilieri în funcție prezenți.  

9. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea apartenenței la 

domeniul privat al imobilului înscris în CF nr.107022 Bod, cad.107022. S-a trecut la procedura 

de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 43 din 18.03.2021  cu 15 voturi „pentru”, din totalul de 

15 consilieri în funcție prezenți. 

10. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea apartenenței la 

domeniul privat al imobilului înscris în CF nr.107023 Bod, cad.107023. S-a trecut la procedura 

de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 44 din 18.03.2021  cu 15 voturi „pentru”, din totalul de 

15 consilieri în funcție prezenți. 

11. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea apartenenței la 

domeniul privat al imobilului înscris în CF nr.107024 Bod, cad.107024. S-a trecut la procedura 

de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 45 din 18.03.2021  cu 15 voturi „pentru”, din totalul de 

15 consilieri în funcție prezenți. 

12. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre 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. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 46 

din 18.03.2021 cu 15 voturi „pentru”, din totalul de 15 consilieri în funcție prezenți. 

13. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind încetarea aplicabilității HCL 

nr.203/28.11.2019 privind aprobarea realizării proiectului " Dotarea compartimentului 

Situații de  Urgență, cu un utilaj specific pentru activități de intervenție-buldoexcavator ". 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 47 din 18.03.2021 cu 15 voturi 

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

14. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind închirierea pășunii comunale 

Bod prin atribuire directă în anul 2021. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată 
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Hotărârea nr. 48 din 18.03.2021  cu 15 voturi „pentru”, din totalul de 15 consilieri în funcție 

prezenți. 

15. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii 

“C.N.I.” S.A.,  a  amplasamentului și a construcției, cât și asigurarea condițiilor în vederea 

executării obiectivului de investiţii: „Reabilitare, modernizare, extindere-construire și 

echipare a infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu - 

Școală Gimnazială Bod - corp B, str. Fabricii, nr.2, sat Colonia Bod - comuna Bod, 

județul Brașov”. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată Hotărârea nr. 49 din 

18.03.2021  cu 15 voturi „pentru”, din totalul de 15 consilieri în funcție prezenți. 

16. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind actualizarea documentației 

la faza Studiu de Fezabilitate și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul 

de investitii: „Reabilitare, modernizare, extindere-construire și echipare a 

infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu - Școală 

Gimnazială Bod - corp B, str. Fabricii, nr.2, sat Colonia Bod - comuna Bod, județul 

Brașov”. S-a trecut la procedura de vot;I a fost adoptată Hotărârea nr.50 din 18.03.2021 

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

Domnul Primar expune cele două  proiecte de hotărâre privind Reabilitare, modernizare, 

extindere-construire și echipare a infrastructurii educaționale pentru învățământul 

general obligatoriu - Școală Gimnazială Bod - corp B, str. Fabricii, nr.2, sat Colonia Bod 

- comuna Bod, județul Brașov”, dând detalii tehnice cu privire la finanțarea acestor investiții. 

17. DIVERSE; 

        Raportul Anual al Primarului pentru anul 2020; 

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

 

  Domnul Primar își expune Raportul de activitate al  Primarului pentru anul 2020, menționând faptul că este 

un raport statistic , dar cu foarte multă muncă în spate a compartimentelor de specialitate.    

 S-a prezenta Consiliului Local Bod adresa cu nr.11084/11.03.2021 a Camerei de Conturi Brașov, privind 

aprobarea Raportului referitor la finanțele publice locale ale județului Brașov pe anul 2019,care poate fi 

consultat la adresa www.curteadeconturi.ro. 

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     


