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Nr. 20048 din 13.07.2021 

 

Primarul comunei Bod, județul Brașov 

In 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 sancționarea disciplinară a domnului consilier Gogu Jarcău 

 
CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 
Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.20050/13.07.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.20049/13.07.2021, întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Adresa nr. 9456/02.07.2021 a Instituției Prefectului Brașov privind Raportul de evaluare 

nr.16442/G/II/07.04.2021, al Angenției Naționale de Intergritate ; 

▪ Prevederile art.75 din Legea 163/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în 

exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea 

corupției  ; 

▪ Prevederile art.80 din Ordinul nr.25 din 14 ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al  

statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al  regulamentului de 

organizare și funcționare a consiliului local ; 

▪ Prevederile art.85 din Ordinul nr.25 din 14 ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al  

statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al  regulamentului de 

organizare și funcționare a consiliului local ; 

▪ Prevederile art.25 din Legea 176/2021 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților 

publice, pentru modifcarea și completatrea Legii 144/2007 privind înființarea, organizarea și 

funcționarea Agenției Naționale de Integritate. 

▪ HCL nr. 91/27.02.2021 privind modificare Regulamentului de funcționare a Consiliului Local Bod 

În temeiul prevederilor art.228 și  art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă sancționarea disciplinară a domnului consilier Gogu JARCĂU, prin 

diminuarea indemnizației cu 10% pentru perioada de șase luni.   

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 UAT, 

Sergiu ARSENE                            Daniela-Laura AXENIE 
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