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din  06.10.2021

 

DISPOZIȚIE nr.249 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința extraordinară în data de 08.10.2021, ora 1600, 

la Căminul Cultural al Comunei Bod 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ prevederile art.134 alin.(3) lit. b și alin.(4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ  

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

 

DISPUNE: 

 

ART.1 Se convoacă Consiliul Local al Comunei Bod, în ședință extraordinară, în data de 08.10.2021, ora 16:00, 

la Căminul Cultural al Comunei Bod.  

ART.2  Proiectul ordinii de zi este următorul: 

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”. 

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