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Nr. 25367 din 28.09.2021 

 

PROCES – VERBAL 

încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Bod, din data de 08.09.2021, ora 1800, 

care s-a desfășurat la Căminul Cultural al Comunei Bod, conform Dispoziției de convocare nr.255 din 

06.09.2021 
 

La ședința etraordinară din data de 08.09.2021, ora 1800, conform condicii de prezență, au fost prezenți 

următorii consilieri:  BODEAN Gheorghe, DOBRE Alexandru, FARCAȘ Claudia-Alina,  IORGA Nicolae, JARCĂU 

Gogu, LAZĂR Attilla, MOLDOVAN Victor, PLEȘEA Bogdan-Florian,  ZAMFIR Vasile. 

                      

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

supune la vot  proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare cu caracter de îndată, după cum urmează: 

 

1.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 23706 din 06.09.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli 

al comunei Bod și al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 

2021. 

2. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 23751 din 06.09.2021 privind achiziționarea de servicii de contabilitate si a unor 

module informatice pentru derularea în condiții de legalitate a activității Clubului Sportiv Brenndorf. 

DIVERSE. 

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

de voturi ( 9 consilieri în funcție prezenți).                                                                        

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Bod 

pe anul 2021. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată Hotărârea nr. 163 din 08.09.2021 cu 8 voturi „pentru” 

și 1 "abținere" din totalul de 9 consilieri în funcție prezenți. 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind achiziționarea de servicii de contabilitate si a 

unor module informatice pentru derularea în condiții de legalitate a activității Clubului Sportiv Brenndorf. 

Domnul Primar explică de ce este necesară achiziționarea acestor servicii pentru Cubul Sportiv Brenndorf și 

forma juridică prin care acest Club Sportiv funcționează și trecerea acestuia de la o formă de finanțare G ( din 

bugetul local) la o formă de finanțare A (din bugetul local ) 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată Hotărârea nr. 164 din 08.09.2021  cu 9  voturi „pentru”, 

din totalul de 9 consilieri în funcție prezenți. 

 
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 
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