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 Nr. 11421 din 15.03.2021 

 

Primarul comunei Bod, județul Brașov 

În conformitate cu art.136 alin(8) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Bod următorul: 

 

PROIECT 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 " 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.11422/15.03.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.11421/15.03.2021, întocmit de Anca-Tatiana GHEDZIRA – Administrator 

Public; 

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

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

▪ Prevederile Regulamentului (UE) nr.1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 

decembrie privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1698/2005 al Consiliului. 

▪ Prevederile HG nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor 

programului națioanl de dezvoltare rurală confinanțate din Fondul Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

se de la bugetul de stat. 

▪ Referat de necesitate nr.10396/04.03.2021 privind achiziționarea unui utilaj specific pentru activități 

de intervenție-excavator. 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c), alin.(7) lit.k) și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă 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.  

Art.2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

 

 

Inițiator,                     Vizat pentru legalitate, 

Primarul comunei Bod,                  Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


