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din 17.09.2021

 

DISPOZIȚIE nr.227 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 23.09.2021, ora 1800, 

la Căminul Cultural al Comunei Bod 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ prevederile art.134 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ  

În temeiul art.196 lit.b)  din din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ:  

 

DISPUNE: 

 

ART.1 Se convoacă Consiliul Local al Comunei Bod, în ședință ordinară, în data de 23.09.2021, ora 18:00, la 

Căminul Cultural al Comunei Bod.  

ART.2  Proiectul ordinii de zi este următorul: 

Depunere jurământ ENACHE MIRELA-supleant din partea USR-PLUS  

1. PROIECT de HOTĂRÎRE Nr.24348 din 15.09.2021 la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de 

drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului BERCEANU Sorin-Nicolae , precum și 

vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Bod. 

2.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr.23996 din 09.09.2021 privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul 

de proprietate asupra cotei indivize de 1/12- a parte din terenul înscris în CF nr.114711, cad. 114711, în 

suprafață de 525 mp,  teren-drum, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în 

Cartea Funciară. 

3.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.23999 din 09.09.2021 privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul 

de proprietate asupra cotei indivize de 12/296- a parte din terenul înscris în CF nr.100015, cad. 100015, în 

suprafață de 7.843 mp,  teren-drum, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în 

Cartea Funciară. 

4.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr.24005 din 09.09.2021 privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul 

de proprietate asupra cotei indivize de 2/296(câte 1/ 296 pentru fiecare proprietar)-a parte din terenul înscris 

în CF nr.100015, cad. 100015, în suprafață de 7.843 mp,  teren-drum, preluarea în patrimoniul public al comunei 

Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 

5. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.24249 din14.09.2021 privind împuternicirea viceprimarului comunei Bod de a 

semna actele necesare punerii în aplicare a HCL nr. 69/10.05.2006 cu privire la Pop Vasile. 

6. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.24252 din 14.09.2021 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de 

dezlipire a imobilelor înscrise în Cartea Funciară nr.103840 Bod și Cartea Funciară nr. 104539 Bod. 

7. PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr.24255 din 14.09.2021 privind însușirea și aprobarea expertizei tehnice privind 

imobilul înscris în Cartea Funciară nr.104368 Bod-Grădiniță-Colonia Bod. 

8. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.24345 din 15.09.2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local 

de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul II, al anului 2021 

9. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.24439 din 16.09.2021 privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei 

de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Amenajare peisagistică piațetă, zonă pietonală și pistă de biciclete 

în sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov”. 

10. PROIECT de HOTĂRÂRENr.24528 din 16.09.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în 

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a Școlii Gimnaziale Bod, pentru anul școlar 2021-2022. 
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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar – Primar 

1 exemplar –Compartimentul Resurse Umane 

1exemplar –Membrii comisiei 
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11. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.24528 din 16.09.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în 

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bod. 

12. PROIECT de HOTĂRÂRE NR.24506/16.09.2021 pentru aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Contractul de 

Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călatori Nr. 1/2018, aprobat prin HCL 

nr.167/18.12.2018. 

 DIVERSE:  

1.Adresa nr.13933/16.09.2021 a Instituției Prefectului referitoare la arondarea de creșe de 

stat la unitățile de învățământ preuniversitar preșcolar. 

ART.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarului general al Comunei Bod. 

 

        

                                                                                                                                       Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                  Secretar general UAT, 

Sergiu ARSENE                 Daniela-Laura AXENIE 

 


