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Nr.14835/27.04.2021 

 

 

PROCES – VERBAL 

încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Bod, din data de 12.04.2021, 

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

nr.140  din 08.04.2021. 

 

La ședința extraordinară din data de 12.04.201, ora 1800, conform condicii de prezență, au fost 

prezenți următorii consilieri: 

BERCEANU Sorin-Nicolae 

BODEAN Gheorghe  

CICHE Silvia-Elena 

CIUCĂȘEL Mircea 

FARCAȘ Claudia-Alina 

HULPOI Nicoleta-Crinela 

JARCĂU Gogu 

JARCĂU Silviu-Georgian 

LAZĂR Attilla 

MOLDOVAN Victor  

PLEȘEA Bogdan-Florian 

 ZAMFIR Vasile 

       

 

           A absentat motivat următorii consilieri : Dobre Alexandru, Iorga Nicolae, Șandru Ciprian.   

Președintele de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi cu cele două proiecte de hotărâre,  după 

cum urmează: 

 

1. PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 11430 din 15.03.2021 privind aprobarea implementării proiectului ”Dotarea 

compartimentului Situații de Urgență, cu un utilaj specific pentru activități de intervenție – excavator” 

2. PROIECT de HOTĂRÂRE  nr. 13309 din 06.04.2021 privind aprobarea neasumării derulării Programului 

pentru școli al României în perioada 2021-2023 de către autoritățile local la nivelul UAT Comuna Bod. 

Președintele de ședință a propus spre aprobare Ordinea de zi a ședinței care a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi (12 consilieri în funcție prezenți).                                                               

 

1. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării 

proiectului ”Dotarea compartimentului Situații de Urgență, cu un utilaj specific pentru activități de 
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intervenție – excavator”.S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.51 din 

12.04.2021 cu 12 voturi „pentru” din totalul de 12 consilieri în funcție prezenți. 

2. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea neasumării derulării 

Programului pentru școli al României în perioada 2021-2023 de către autoritățile local la nivelul 

UAT Comuna Bod. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 52 din 

12.04.2021 cu 12 voturi „pentru” din totalul de 12 consilieri în funcție prezenți. 

      Domnul consilier Zamfir Vasile a ridicat problema deșeurilor rezultate din toaletizarea pomilor și 

grădinilor, în senul că operatorul de salubrizare nu ridică astfel de deșeuri. Domnul Primar a precizat că 

soluția ar fi  ca fiecare cetățean să-și facă compost ( îngrășământ agricol natural, rezultat în urma fermentării 

lente a diferitelor resturi vegetale).  Această problemă se va putea remedia ,când Primăria va  finaliza 

proiectul- Platforma CIPN.  

 

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       

 

 


