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 Nr. 13822 din 14.04.2021 

 

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 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 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.13824/14.04.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.13823/14.04.2021, întocmit de Elena-Maria FODOR, Șef Serviciu Economic; 

▪ Decizia nr. 6/10.05.2019 a Camerei de Conturi Brașov; 

▪ Raportul Curții de Conturi privind verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor transmise prin 

Decizia nr. 6/10.05.2019; 

▪ Decizia nr. 6/12/15.01.2021 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 

6/10.05.2019 a Camerei de Conturi Brașov 

▪ Dispoziția Primarului comunei Bod cu nr. 11/25.01.2021 privind numirea Comisiei pentru analiza modului de 

stabilire, înregistrare, urmărire și încasare a veniturilor pentru îndeplinirea măsurii de la punctul I.1.c. din Decizia 

Camerei de Conturi Brașov nr. 6/10.05.2019; 

▪ Raportul Comisiei nr. 11809/17.03.2021 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. 

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 însușește și aprobă Raportul 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, conform ANEXEI ce face parte din prezenta hotărâre. 

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 


