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PRIMĂRIA COMUNEI BOD
Școlii, 139, Bod, Brașov, 507015
tel: +40 268283099 fax: +40 268283190
contact@primariabod.ro
www.primariabod.ro
Nr. 23751 din 06.09.2021
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 achiziționarea de servicii de contabilitate si a unor module informatice pentru derularea
în condiții de legalitate a activității Clubului Sportiv Brenndorf
CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD

Având în vedere:
▪ Referatul de aprobare nr. 23753/06.09.2021 întocmit de Consiliul Director al Clubului Sportiv
Brenndorf;
▪ Raportul de specialitate nr. 23752/06.09.2021, întocmit de Ironim-Ștefan HULPOI , Director Executiv,
Clubul Sportiv Brenndorf;
▪ HCL 61/22.04.2021 privind aprobarea bugetului local inițial de venituri și cheltuieli al comunei Bod și
al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021;
▪ Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificări și completări ulterioare;
▪ Ordinul nr.1998/09.04.2019 privind aprobarea Normelor Metodologice privind întocmirea și
depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice;
▪ OG 119/1999 privind controlul intern / managerial si controlul financiar preventiv, cu modificările si
prevederile ulterioare;
▪ CLUBUL SPORTIV BRENNDORF este instituție de drept public în subordinea Consiliului local Bod ca
instituție publică;
În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. d), alin. (7) lit. f) și art. 196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ:
HOTĂRĂȘTE:
ART.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă achiziționarea de servicii de contabilitate, pentru Clubul Sportiv
Brenndorf.
ART.2 Consiliul Local al comunei Bod aprobă modelul de contract privind prestarea serviciilor de contabilitate
pentru Clubul Sportiv Brenndorf, conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3 Consiliul Local al comunei Bod aprobă achiziționarea unor module informatice pentru derularea în
condiții de legalitate a activității Clubului Sportiv Brenndorf conform Anexei 2, ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.4 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către domnul Director Executiv al Clubului Sportiv Brenndorf.
Inițiatori,
Consiliu Director,

Vizat pentru legalitate,
Secretar general UAT,
Daniela-Laura AXENIE

Președinte Attilla Lazăr
Vicepreședinte Mircea Ciucășel
Secretar Slvia Ciche
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Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr.679/2016
în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile
prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei comunei Bod.
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