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Nr.17086 din 03.06.2021 

 

 

PROCES – VERBAL 

încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Bod, din data de 13.05.2021, 

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

nr.156  din 10.05.2021. 

 

La ședința ordinară din data de 13.05.2021, 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 

JARCĂU Gogu 

JARCĂU Silviu-Georgian 

MOLDOVAN Victor  

PLEȘEA Bogdan-Florian 

 ZAMFIR Vasile 

       

 

           Au absentat motivat domnii consilieri Iorga Nicolae, Lazăr Attila, Șandru Ciprian.  

Președintele de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi  după cum urmează: 

 

1.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 15390 din 10.05.2021 privind însușirea și aprobarea expertizei tehnice  în 

completare la documentația anterioară proiectare – raport de evaluare seismică și renunțarea la obiectivul 

de investiții în curs, nefinalizat “Reabilitare, modernizare, extindere-construire si echipare a infrastructurii 

educaționale pentru învățământul general obligatoriu – Școala Gimnaziala Bod – corp B, Colonia Bod - 

comuna Bod, județul Brașov”. 

2.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 15393 din 10.05.2021 privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a 

Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Construire și echipare a infrastructurii educaționale 

pentru învățământul general obligatoriu - Școala Gimnazială Bod – corp B, Str. Fabricii nr.2, sat Colonia Bod, 

comuna Bod, județul Brașov”. 

3. PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr.15396 din 10.05.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Bod 
pe anul 2021. 
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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 însușirea și aprobarea expertizei 

tehnice  în completare la documentația anterioară proiectare – raport de evaluare seismică și 

renunțarea la obiectivul de investiții în curs, nefinalizat “Reabilitare, modernizare, extindere-

construire si echipare a infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu – 

Școala Gimnaziala Bod – corp B, Colonia Bod - comuna Bod, județul Brașov”. S-a trecut la procedura 

de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 65 din 13.05.2021 cu 12 voturi „pentru”,  din totalul de 12 

consilieri în funcție prezenți. 

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

Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Construire și echipare a 

infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu - Școala 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. 66 din 13.05.2021 cu 12 voturi „pentru”,  din totalul de 12 consilieri 

în funcție prezenți. 

3. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al 

comunei Bod pe anul 2021. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.67 din 

13.05.2021 cu 12 voturi „pentru”,   din totalul de 12 consilieri în funcție prezenți. 

 

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 extraordinare.  

 

Președinte de Ședință,                                                                                           Secretar general,  

  Gheorghe BODEAN                                                                                          Daniela-Laura AXENIE       

 

 


