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Nr. 25366 din 28.09.2021 

 

PROCES – VERBAL 

încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bod, din data de 26.08.2021, ora 1800, care 

s-a desfășurat la Căminul Cultural al Comunei Bod, conform Dispoziției de convocare nr.213 din 26.08.2021 
 

La ședința ordinară din data de 26.08.2021, ora 1800, conform condicii de prezență, au fost prezenți următorii 

consilieri: BERCEANU Sorin-Nicolae, BODEAN Gheorghe, CIUCĂȘEL Mircea, DOBRE Alexandru, FARCAȘ 

Claudia-Alina, HULPOI Nicoleta- Crinela, IORGA Nicolae, JARCĂU Gogu, JARCĂU Silviu-Georgian, LAZĂR 

Attilla, MOLDOVAN Victor, PLEȘEA Bogdan-Florian, ȘANDRU Ciprian, ZAMFIR Vasile. 

                      

 

Președintele de ședință salută prezența la dezbaterile ședinței a domnului Primar Sergiu ARSENE și  supune la 

vot  proiectul ordinii de zi  cu suplimentarea a un proiect , după cum urmează: 

1.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr.21002 din 27.07.2021 privind aprobarea transformării funcției publice ocupate 

de Inspector, clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul Urbanism, în funcția publică de nivel superior 

de Inspector, clasa I, grad profesional principal. 

2.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.21032 din 27.07.2021 privind aprobarea transformării postului contractual de 

execuție, de muncitor necalificat, treaptă profesională II, Compartimentul Gospodărire Comunală în muncitor 

necalificat, treaptă profesională I 

3.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr.21407 din 03.08.2021 privind însușirea și aprobarea Listei nominale a persoanelor 

care au solicitat iarbă de coasă în zona Ariei Natural Protejată de Interes Local- ”La Stejari” (Gorgan 

profesională I 

4. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.21640 din 05.08.2021 privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul 

de proprietate asupra cotelor indivize de 155904/451584;  38976/451584;  58464/451484; 58464/451584;  

4/56;  4/56- a parte din terenul înscris în CF nr.104344, cad. 441/21, top. 10832/2/1/1/1/1/21, în suprafață de 

696 mp,  teren-drum, situat în sat Colonia Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea 

definitivă în Cartea Funciară 

5. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.21643 din 05.08.2021 privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul 

de proprietate asupra cotei indivize de 1/16- a parte din terenul înscris în CF nr.102104, cad. 102104, în 

suprafață de 1.675 mp,  teren-drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și 

înscrierea definitivă în Cartea Funciară 

6. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.21646 din 05.08.2021 privind acceptarea unei ofertei de donație asupra cotei 

indivize de 1/6- a parte din terenul înscris în CF nr.114711, cad. 114711, în suprafață de 525 mp,  teren-drum, 

și, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară 

7. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.21649 din 05.08.2021 privind acceptarea unei ofertei de donație asupra cotei 

indivize de 2/12 (1/6)- a parte din terenul înscris în CF nr.114711, cad. 114711, în suprafață de 525 mp,  teren-

drum, și, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 

8. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.21842 din 09.08.2021 privind acceptarea unei ofertei de donație asupra cotei 

indivize de 968/10.000- a parte din terenul înscris în CF nr.100195, cad. 100195, în suprafață de 1755 mp,  

teren-drum, și preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară 

9. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 21977 din 11.08.2021 privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul 

de proprietate asupra cotei indivize de 1/16- a parte din terenul înscris în CF nr.102104, cad. 102104, în 

suprafață de 1.675 mp,  teren-drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și 

înscrierea definitivă în Cartea Funciară 
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10. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.21980 din 11.08.2021 privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul 

de proprietate asupra cotei indivize de 13,55%- a parte din terenul înscris în CF nr.106852, ( CF vechi 

2545A+248), Top. 2960/2/1/1/2/1/5,  în suprafață de 1.097 mp,  teren-drum, situat în sat Bod, preluarea în 

patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară 

11. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.22148 din 12.08.2021 privind acceptarea unei ofertei de donație  asupra cotei 

indivize de 1/6(2/12)- a parte din terenul înscris în CF nr.114711, cad. 114711, în suprafață de 525 mp,  teren-

drum, și, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 

12. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.21655 din 05.08.2021 privind acceptarea unei ofertei de donație asupra cotei 

indivize de 2/6- a parte din terenul înscris în CF nr.114711, cad. 114711, în suprafață de 525 mp,  teren-drum, 

și, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 

13. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.21848 din 09.08.2021 privind aprobarea revocării dreptului de administrare 

operativă în favoarea ICRAL asupra imobilului înscris în CF nr. 100845. 

14. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.21845 din 09.08.2021 privind aprobarea revocării dreptului de administrare 

operativă în favoarea ICRAL asupra imobilului înscris în CF nr. 100846. 

15. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 22363 din 17.08.2021 privind aprobarea revocării dreptului de administrare 

operativă în favoarea ICRAL asupra unor imobile situate în comuna Bod. 

16. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.21658 din 05.08.2021 privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare 

privind evaluarea/reevaluare domeniul privat al comunei Bod, județul Brașov. 

17. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 21983 din 11.08.2021 privind aprobarea închirierii imobilului din str. Școlii, 

nr.248, situat în comuna Bod, județul Brașov, de către Dumitra Gigi-Cristian.  

18.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.22864 din 24.08.2021 privind aprobarea transformării postului contractual de 

execuție, Inspector de specialitate, treaptă profesională II, Compartimentul Situații de Urgență în Inspector de 

specialitate, treaptă profesională debutant 

 DIVERSE 

      Depunere jurământ Enache Mirela, candidat din partea USR-PLUS. 

 
Președintele de ședință a propus spre aprobare Ordinea de zi a ședinței care a fost aprobată cu unanimitate 

de voturi (15 consilieri în funcție prezenți).                                                                        

 

Președintele de ședință a propus spre dezbatere și aprobare Procesul Verbal al ședinței ordinare din 

22.07.2021.  Având în vedere că nu au fost formulate observații, s-a trecut la exprimarea votului consilierilor:  

▪ Procesul-Verbal al ședinței ordinare  din data de 22.07.2021 a fost aprobat cu 13 voturi ”pentru” din 

totalul de 13 consilieri în funcție prezenți. 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea transformării funcției publice 

ocupate de Inspector, clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul Urbanism, în funcția publică de nivel 

superior de Inspector, clasa I, grad profesional principal. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 145 din 26.08.2021 cu 10 voturi „pentru” 

și 3 "abțineri" din totalul de 13 consilieri în funcție prezenți.  

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea transformării postului contractual 

de execuție, de muncitor necalificat, treaptă profesională II, Compartimentul Gospodărire Comunală în 

muncitor necalificat, treaptă profesională I 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată Hotărârea nr. 146 din 26.08.2021 cu 13 voturi „pentru” 

din totalul de 13 consilieri în funcție prezenți. 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind însușirea și aprobarea Listei nominale a 

persoanelor care au solicitat iarbă de coasă în zona Ariei Natural Protejată de Interes Local- ”La Stejari” (Gorgan 

profesională I 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată Hotărârea nr. 147 din 26.08.2021 cu 13 voturi „pentru” 

din totalul de 13 consilieri în funcție prezenți. 
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Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind acceptarea unei declarații de renunțare la 

dreptul de proprietate asupra cotelor indivize de 155904/451584;  38976/451584;  58464/451484; 

58464/451584;  4/56;  4/56- a parte din terenul înscris în CF nr.104344, cad. 441/21, top. 10832/2/1/1/1/1/21, 

în suprafață de 696 mp,  teren-drum, situat în sat Colonia Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod 

și înscrierea definitivă în Cartea Funciară 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată Hotărârea nr. 148 din 26.08.2021  cu 15  voturi „pentru”, 

din totalul de 15 consilieri în funcție prezenți.  

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind acceptarea unei declarații de renunțare la 

dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/16- a parte din terenul înscris în CF nr.102104, cad. 102104, 

în suprafață de 1.675 mp,  teren-drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și 

înscrierea definitivă în Cartea Funciară 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 149 din 26.08.2021 cu 13 voturi „pentru”, 

din totalul de 13 consilieri în funcție prezenți. 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind acceptarea unei ofertei de donație asupra 

cotei indivize de 1/6- a parte din terenul înscris în CF nr.114711, cad. 114711, în suprafață de 525 mp,  teren-

drum, și, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 150 din 26.08.2021  cu 13 voturi „pentru”  

din totalul de 13 consilieri în funcție prezenți. 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind acceptarea unei ofertei de donație asupra 

cotei indivize de 2/12 (1/6)- a parte din terenul înscris în CF nr.114711, cad. 114711, în suprafață de 525 mp,  

teren-drum, și, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 151 din 26.08.2021  cu 13 voturi pentru”, 

din totalul de 13 consilieri în funcție prezenți.  

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind acceptarea unei ofertei de donație asupra 

cotei indivize de 968/10.000- a parte din terenul înscris în CF nr.100195, cad. 100195, în suprafață de 1755 mp,  

teren-drum, și preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 152 din 26.08.2021 cu 13 voturi din 

totalul de 13 consilieri în funcție prezenți.  

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind acceptarea unei declarații de renunțare la 

dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/16- a parte din terenul înscris în CF nr.102104, cad. 102104, 

în suprafață de 1.675 mp,  teren-drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și 

înscrierea definitivă în Cartea Funciară 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 153 din 26.08.2021  cu 13 voturi „pentru”, 

din totalul de 13 consilieri în funcție prezenți. 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind acceptarea unei declarații de renunțare la 

dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 13,55%- a parte din terenul înscris în CF nr.106852, ( CF vechi 

2545A+248), Top. 2960/2/1/1/2/1/5,  în suprafață de 1.097 mp,  teren-drum, situat în sat Bod, preluarea în 

patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 154 din 26.08.2021  cu 13 voturi din 

totalul de 13 consilieri în funcție prezenți. 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind acceptarea unei ofertei de donație  asupra 

cotei indivize de 1/6(2/12)- a parte din terenul înscris în CF nr.114711, cad. 114711, în suprafață de 525 mp,  

teren-drum, și, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 155 din 26.08.2021  cu 13 voturi „pentru”, 

din totalul de 13 consilieri în funcție prezenți. 
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Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind acceptarea unei ofertei de donație asupra 

cotei indivize de 2/6- a parte din terenul înscris în CF nr.114711, cad. 114711, în suprafață de 525 mp,  teren-

drum, și, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.156  din 26.08.2021 cu 13 voturi „pentru”, 

din totalul de 13 consilieri în funcție prezenți. 

Punctele de la 4 la 12, au fost votate în bloc, la propunerea președintelui de ședință, cu acordul 

domnilor/doamnelor consilier. 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea revocării dreptului de administrare 

operativă în favoarea ICRAL asupra imobilului înscris în CF nr. 100845. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 157 din 26.08.2021 cu 13 voturi „pentru”, 

din totalul de 13 consilieri în funcție prezenți. 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea revocării dreptului de administrare 

operativă în favoarea ICRAL asupra imobilului înscris în CF nr. 100846. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 158 din 26.08.2021 cu 13 voturi „pentru”, 

din totalul de 13 consilieri.  

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea revocării dreptului de administrare 

operativă în favoarea ICRAL asupra unor imobile situate în comuna Bod. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 159 din 26.08.2021 cu 13 voturi „pentru”, 

din totalul de 13 consilieri.  

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare 

privind evaluarea/reevaluare domeniul privat al comunei Bod, județul Brașov. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 160 din 26.08.2021 cu 13 voturi „pentru”, 

din totalul de 13 consilieri.  

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului din str. Școlii, 

nr.248, situat în comuna Bod, județul Brașov, de către Dumitra Gigi-Cristian.  

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 161 din 26.08.2021 cu 13 voturi „pentru”, 

din totalul de 13 consilieri. 

  

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea transformării postului contractual 

de execuție, Inspector de specialitate, treaptă profesională II, Compartimentul Situații de Urgență în Inspector 

de specialitate, treaptă profesională debutant 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 162 din 26.08.2021 cu 13 voturi „pentru”, 

din totalul de 13 consilieri.  

 

DIVERSE: 
Din  motive medicale doamna Mirela ENACHE  nu s-a putut prezenta pentru depunera  jurământului , 

urmând să fie convocată la următoarea ședință ordinară.  

 

Față de cele prezentate, având în atenție apelul efectuat de președintele de ședință, cu privire la alte probleme 

sau întrebări adresate de către consilieri, aceștia nu au mai avut interpelări, drept urmare, președintele de 

ședință a declarat închise lucrările ședinței ordinare.  

 

                                                                                                                                       Vizat pentru legalitate, 

Președinte de ședință,                Secretar general UAT, 

Gheorghe BODEAN               Daniela-Laura AXENIE 

 


