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Nr.26093 din 06.10.2021        

 

CONVOCATOR 

 
În temeiul art.134 alin.(2), alin.(3) lit.b) și alin.(4) din din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 
PRIMARUL COMUNEI BOD 

 
convoacă ședința extraordinară a Consiliului Local al Comunei Bod, în data de 08.10 .2021, ora 16:00, la Căminul 

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

 
1.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 26013 din 05.10.2021 privind  însușirea și aprobarea documentației tehnico-

economice (faza S.F.) pentru obiectivul de investiții “Construire și echipare a infrastructurii educaționale pentru 

învățământul general obligatoriu - Școala Gimnazială Bod – corp B, Str. Fabricii nr.2, sat Colonia Bod, comuna 

Bod, județul Brașov” 

2. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 26011 din 05.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investitii: “Construire și echipare a infrastructurii educaționale pentru învățământul general 

obligatoriu - Școala Gimnazială Bod – corp B, Str. Fabricii nr.2, sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov”. 

3. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 26009 din 05.10.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a  amplasamentului și a construcției, 

cât și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: “Construire și echipare a 

infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu - Școala Gimnazială Bod – corp B, Str. 

Fabricii nr.2, sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov”. 

 

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. 

 

Nr. 

crt. 

Numele și Prenumele 

consilierului local 
Semnătura 

 BODEAN GHEORGHE   

 CICHE SILVIA ELENA   

 CIUCĂȘEL MIRCEA  

 DOBRE ALEXANDRU   

 ENACHE MIRELA  

 FARCAȘ CLAUDIA-ALINA  

 HULPOI NICOLETA-CRINELA  

 IORGA NICOLAE   

 JARCĂU GOGU   

  LAZĂR ATTILA  

 MOLDOVAN VICTOR  

PRIMĂRIA  COMUNEI  BOD 
Școlii, 139, Bod, Brașov, 507015 

tel: +40 268283099   fax: +40 268283190 

contact@primariabod.ro      www.primariabod.ro  
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Nr. 

crt. 

Numele și Prenumele 

consilierului local 
Semnătura 

 PLEȘEA BOGDAN-FLORIAN  

 ȘANDRU CIPRIAN  

 ZAMFIR VASILE  

 
PRIMAR, 

Sergiu ARSENE 


