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 Nr. 20339 din 16.07.2021 

CONVOCATOR 

 

În temeiul art.134 alin.(1) și alin.(3) lit.a) din din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

convoacă ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Bod, în data de 22.07.2021, ora 1800, la Căminul 

Cultural al Comunei Bod, cu următorul proiect al ordinii de zi: 

 

1.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 20048 din 13.07.2021 privind sancționarea disciplinară a domnului consilier 

Gogu JARCĂU. 

2.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 20054 din 13.07.2021 privind aprobarea Procedurilor privind executarea 

fiscală a creanțelor restante datorate de contribuabili. 

3.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 20051 din 13.07.2021 privind aprobarea modificării HCL nr.34/25.02.2021 

privind aprobarea membrilor Consiliului Director al Clubului Sportiv Brenndorf. 

4. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 20060 din 13.07.2021 privind aprobarea alocării sumei de 10000 lei pentru 

acordarea pachetului cu rechizite școlare „Primul ghiozdan” copiilor înscriși în clasa pregătitoare și clasa I, 

pentru anul școlar 2021-2022. 

5. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.20245  din 15.07.2021 privind acceptarea unei declarații de renunțare la 

dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/16- a parte din terenul înscris în CF nr.102104, cad. 102104, 

în suprafață de 1.675 mp,  teren-drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și 

înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 

6. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.20248  din 15.07.2021 privind acceptarea unei declarații de renunțare la 

dreptul de proprietate asupra terenului înscris în CF nr.107146, cad. 107146, în suprafață de 5.805 mp, teren-

drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea 

Funciară. 

7. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.20251 din 15.07.2021 privind acceptarea unei declarații de renunțare la 

dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/5- a parte din terenul înscris în CF nr.102810, cad. 102810, 

în suprafață de 358 mp,  teren-drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și 

înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 

8. DIVERSE 

 

 

 

Am luat cunoștință și am primit materialele prezentate mai sus prin poșta electronică. 

Materialele prezentate mai sus au fost repartizate către cele trei comisii de specialitate . 

Membrii comisiilor de specialitate sunt invitați să formuleze amendamente pe marginea proiectelor de 

hotărâri care vor fi supuse dezbaterii. 
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Nr. 

crt. 

Numele și Prenumele 

consilierului local 
Semnătura 

1.  BERCEANU SORIN-NICOLAE   

2.  BODEAN GHEORGHE   

3.  CICHE SILVIA ELENA   

4.  CIUCĂȘEL MIRCEA  

5.  DOBRE ALEXANDRU   

6.  FARCAȘ CLAUDIA-ALINA  

7.  HULPOI NICOLETA-CRINELA  

8.  IORGA NICOLAE   

9.  JARCĂU GOGU   

10.   LAZĂR ATTILA  

11.  MOLDOVAN VICTOR  

12.  PLEȘEA BOGDAN-FLORIAN  

13.  ȘANDRU CIPRIAN  

14.  ZAMFIR VASILE  

 

PRIMAR, 

Sergiu ARSENE 


