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Nr.17085 din 03.06.2021 

PROCES – VERBAL 

încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bod, din data de 22.04.2021, ora 

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

141 din 16.04.2021 

 

La ședința ordinară din data de 22.04.2021, 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 salută prezența la dezbaterile ședinței a domnului Primar Sergiu 

Arsene și totodată menționează încetarea mandatului președintelui de ședință, adresându-le 

rugămintea domnilor/doamnelor consilier să facă propuneri pentru numirea uni nou președinte de 

ședință pentru următorul mandat de trei luni. Consilierii au propus ca președinte de ședința pentru 

următoarele trei luni, pe domnul 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. 13971 din 15.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

pentru anul 2021 al Ocolului  Silvic „Codrii Cetăților” RA Codlea. 

2.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 13822 din 14.04.2021 privind însușirea și aprobarea Raportului privind 

analiza modului de stabilire, înregistrare, urmărire și încasare a veniturilor de la societățile aflate în 
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insolvență, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurii de la punctul I.1.c. din Decizia Camerei de Conturi 

Brașov nr. 6/10.05.2019. 

3.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 13812 din 14.04.2021 privind acceptarea unei declarații de renunțare la 

dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 5804/60000 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. 

4. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 13816 din 14.04.2021 privind acceptarea unei declarații de renunțare la 

dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/100 din terenul înscris în CF nr.105166, cad. 105166, în 

suprafață de 3.019 mp, teren 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. 13819 din 14.04.2021 privind acceptarea unei declarații de renunțare la 

dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 2/100 din terenul înscris în CF nr.105166, cad. 105166, în 

suprafață de 3.019 mp, teren cu destinația drum de acces, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public 

al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 

6. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 13869 din 14.04.2021 privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a 

Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Stații de încărcare pentru vehicule electrice în comuna 

Bod,  județul Brașov – etapa I”. 

7. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 4355 din 16.02.2021 privind atribuirea de denumire unui număr de 7 străzi 

aflate în domeniul public al Comunei Bod. 

8. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 25062 din 17.11.2020 privind atribuirea de denumire unui număr de 7 străzi 

aflate în comuna în domeniul public al comunei Bod. 

9. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 14022 din 15.04.2021 privind aprobarea finanțării cu suma de 30.000 lei din 

Bugetul Local al comunei Bod, a programului “Școală după Școală” derulat în  cadrul Școlii Gimnaziale , în 

anul școlar 2021-2022. 

10. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 14075 din 16.04.2021 privind aprobarea bugetului local inițial de venituri 

și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2021. 

11.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 14505 din 21.04.2021 privind  însușirea și aprobarea documentației 

tehnico-economice (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții „Realizare-construire și dotare Centru Cultural 

Multifuncțional în comuna Bod-județul Brașov". 

12. PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 14508 din 21.04.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

(etapa S.F) pentru obiectivul de investiții „Realizare-construire și dotare Centru Cultural Multifuncțional în 

comuna Bod-județul Brașov". 

13.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 

18.03.2021 și  Procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 12.04.2021. 

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

- Procesul-Verbal al ședinței ordinare  din data de 18.03.2021 a fost aprobat cu 15 voturi ”pentru” 

din totalul de 15 consilieri în funcție prezenți. 

- Procesul-Verbal al ședinței extraordinare din data de 12.04.2021 a fost aprobat cu 12 voturi pentru 

din totalul de 12 consilieri în funcție prezenți.  

  

1. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri 

și cheltuieli pentru anul 2021 al Ocolului  Silvic „Codrii Cetăților” RA Codlea. S-a trecut la procedura 
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de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 53 din 22.04.2021 cu 15 voturi „pentru” din totalul de 15 

consilieri în funcție prezenți.  

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

Raportului privind analiza modului de stabilire, înregistrare, urmărire și încasare a veniturilor de la 

societățile aflate în insolvență, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurii de la punctul I.1.c. din 

Decizia Camerei de Conturi Brașov nr. 6/10.05.2019. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată 

Hotărârea nr. 54 din 2204.2021 cu 15 voturi „pentru” din totalul de 15 consilieri în funcție 

prezenți. 

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

renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 5804/60000 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. 55 din 22.04.2021 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 indivize de 1/100 din terenul înscris în CF nr.105166, 

cad. 105166, în suprafață de 3.019 mp, teren 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. 56 din 22.04.2021  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 indivize de 2/100 din terenul înscris în CF nr.105166, 

cad. 105166, în suprafață de 3.019 mp, teren 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. 57 din 22.04.2021 cu 15 voturi „pentru”, din 

totalul de 15 consilieri în funcție prezenți. 

Punctele de la 3 la 5, au fost votate în bloc, la propunerea președintelui de sedință, cu acordul 

domnilor/doamnelor consilier. 

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

Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Stații de încărcare pentru 

vehicule electrice în comuna Bod,  județul Brașov – etapa I”. S-a trecut la procedura de vot și a fost 

adoptată  Hotărârea nr. 58 din 22.04.2021  cu 15 voturi „pentru”  din totalul de 15 consilieri în 

funcție prezenți. 

7. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind atribuirea de denumire unui 

număr de 7 străzi aflate în domeniul public al Comunei Bod. S-a trecut la procedura de vot și a fost 

adoptată  Hotărârea nr. 59 din 22.04.2021  cu 15 voturi pentru”, din totalul de 15 consilieri în 

funcție prezenți. 

8. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind atribuirea de denumire unui 

număr de 7 străzi aflate în comuna în domeniul public al comunei Bod. S-a trecut la procedura de 

vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 60 din 22.04.2021 cu 12 voturi „pentru” 3 „abțineri”   din 

totalul de 15 consilieri în funcție prezenți.  

Proiectele 7 și 8, au fost votate în bloc, la propunerea președintelui de sedință, cu acordul 

domnilor/doamnelor consilier. 
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9. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării cu suma de 

30.000 lei din Bugetul Local al comunei Bod, a programului “Școală după Școală” derulat în  cadrul 

Școlii Gimnaziale , în anul școlar 2021-2022. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  

Hotărârea nr. 61 din 22.04.2021  cu 15 voturi „pentru”, din totalul de 15 consilieri în funcție 

prezenți. 

10. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local inițial de 

venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2021. Președintele de ședință dă cuvântul inițiatorului 

proiectului care menționează că un proiect pe investiții creează și cheltuieli (iluminatul pe Bod-Sat, care 

se va face cu materiale performante), explicând și dând detalii despre modul proiectul de buget al 

comunei Bod pentru anul 2021. 

 Se dă citire proiectului de buget pe capitole si se supune la vot, după cum urmează :  

- La capitolul venituri- 13 voturi pentru, 2 abțineri 

- La capitolul cheltuieli – 12 voturi pentru, 3 abțineri 

- La capitolul evidența persoanei- unanimitate de voturi pentru 

- La capitolul ordine publica- 12 voturi pentru, 3 abțineri 

- La capitolul învățământ- 13 voturi pentru, 2 abțineri 

- La capitolul sănătate- 13 voturi pentru, 2 abțineri 

- La capitolul cultura- 12 voturi pentru, 3 abțineri 

- La capitolul asistență sociala - 13 voturi pentru, 2 abțineri 

- La capitolul servicii și dezvoltare publica -13 voturi pentru, 2 abțineri 

- La capitolul protecția mediului - 13 voturi pentru, 2 abțineri 

- La capitolul tranporturi – 12 voturi pentru, 3 abțineri 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 62 din 22.04.2021  cu 12 voturi „pentru” 

și 3 “abțineri” din totalul de 15 consilieri în funcție prezenți. 

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

documentației tehnico-economice (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții „Realizare-construire și 

dotare Centru Cultural Multifuncțional în comuna Bod-județul Brașov". S-a trecut la procedura de 

vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 63 din 22.04.2021  cu 15 voturi „pentru”, din totalul de 15 

consilieri în funcție prezenți. 

12. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții „Realizare-construire și dotare Centru Cultural 

Multifuncțional în comuna Bod-județul Brașov". S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  

Hotărârea nr. 64 din 22.04.2021 cu 15 voturi „pentru”, din totalul de 15 consilieri în funcție 

prezenți. 

13. DIVERSE 

 

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     


