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Nr. 20060 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 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 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.20062/13.07.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.20061, întocmit de Bogdan-Florian PLEȘEA, Viceprimarul comunei Bod; 

▪ Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile OUG nr.57/2019, art.129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.a); 

▪ Prevederile Legii 272/2004, art.51, alin.(1) privind protecția și promovarea drepturilor copilului; 

▪ HCL nr. 61/22.04.2021 privind aprobarea bugetului local al Comunei Bod pe anul 2021.  

▪ Adresa privind numărul de elevi înscriși în clasa pregătitoare și clasa I, pentru anul școlar 2021-2022 

emisă de Scoală Gimnaziala Bod. 

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

administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă alocarea sumei de 10000 lei pentru acordarea pachetului cu 

rechizite școlare „Primul ghiozdan” copiilor înscriși în clasa pregătitoare și clasa întâi, în anul școlar 2021-2022. 

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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