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Nr. 28378  din 02.10.2021 

 

PROCES – VERBAL 

încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bod, din data de 23.09.2021, ora 1800, care 

s-a desfășurat la Căminul Cultural al Comunei Bod, conform Dispoziției de convocare nr.227 din 17.09.2021 
 

La ședința ordinară din data de 23.09.2021, ora 1800, conform condicii de prezență, au fost prezenți următorii 

consilieri:  BODEAN Gheorghe, CICHE Silvia-Elena, CIUCĂȘEL Mircea, DOBRE Alexandru, FARCAȘ Claudia-Alina, 

HULPOI Nicoleta- Crinela, IORGA Nicolae, JARCĂU Gogu,  ENACHE Mirela, LAZĂR Attilla,,  PLEȘEA Bogdan-

Florian, ȘANDRU Ciprian, ZAMFIR Vasile.                     

 

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

invită pe doamna Mirela Enache pentru depunerea jurământului. După depunerea jurământului 

președintele de ședință   supune la vot  proiectul ordinii de zi cu încă patru proiecte suplimentare,  după 

cum urmează: 

 

1. PROIECT de HOTĂRÎRE Nr.24348 din 15.09.2021  privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a 

mandatului de consilier local al domnului BERCEANU Sorin-Nicolae , precum și vacantarea locului de consilier 

local în cadrul Consiliului Local al Comunei Bod. 

2.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr.23996 din 09.09.2021 privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul 

de proprietate asupra cotei indivize de 1/12- a parte din terenul înscris în CF nr.114711, cad. 114711, în 

suprafață de 525 mp,  teren-drum, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în 

Cartea Funciară. 

3.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.23999 din 09.09.2021 privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul 

de proprietate asupra cotei indivize de 12/296- a parte din terenul înscris în CF nr.100015, cad. 100015, în 

suprafață de 7.843 mp,  teren-drum, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în 

Cartea Funciară. 

4.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr.24005 din 09.09.2021 privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul 

de proprietate asupra cotei indivize de 2/296(câte 1/ 296 pentru fiecare proprietar)-a parte din terenul înscris 

în CF nr.100015, cad. 100015, în suprafață de 7.843 mp,  teren-drum, preluarea în patrimoniul public al comunei 

Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 

5. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.24249 din14.09.2021 privind împuternicirea viceprimarului comunei Bod de a 

semna actele necesare punerii în aplicare a HCL nr. 69/10.05.2006 cu privire la Pop Vasile. 

6. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.24252 din 14.09.2021 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de 

dezlipire a imobilelor înscrise în Cartea Funciară nr.103840 Bod și Cartea Funciară nr. 104539 Bod. 

7. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.24255 din 14.09.2021 privind însușirea și aprobarea expertizei tehnice privind 

imobilul înscris în Cartea Funciară nr.104368 Bod-Grădiniță-Colonia Bod. 

8. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.24345 din 15.09.2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local 

de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul II, al anului 2021. 

9. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.24439 din 16.09.2021 privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei 

de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Amenajare peisagistică piațetă, zonă pietonală și pistă de biciclete 

în sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov”. 

10. PROIECT de HOTĂRÂRENr.24531 din 16.09.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în 

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a Școlii Gimnaziale Bod, pentru anul școlar 2021-2022. 

11. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.24528 din 16.09.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în 

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bod. 
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12. PROIECT de HOTĂRÂRE NR.24506/16.09.2021 pentru aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Contractul de 

Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/2018, aprobat prin HCL 

nr.167/18.12.2018. 

13.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.24574 din 19.09.2021 privind revocarea dreptului de administrare în favoarea 

REGIONALA C.F.R. BRAȘOV, asupra imobilului identificat  cu CF nr.105693, nr. cad. 10830/3/1/a/2/2 Bod. 

14.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.24821 din 21.09.2021 privind revocarea HCL nr. 95 din 17.06.2021 privind 

aprobarea Regulamentului privind testarea cunoștințelor profesionale individuale ale funcționarilor publici și 

ale personalului contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod 

15.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.24870 din 21.09.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli 

al comunei Bod pe anul 2021 

16.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.24873 din 21.09.2021 privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, 

Bisericii Ortodoxe Înălțarea Domnului și Sf. Cuv. Porfirie Cavsocalivitul  din satul Colonia Bod.  

17.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.25067 din 23.09.2021 privind însușirea și aprobarea documentației pentru 

procedura de atribuire prin procedura simplificată de licitație pentru obiectivul de investiții ”Dotarea 

compartimentului Situații de Urgență, cu un utilaj pentru activități de intervenție – excavator”. 

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

de voturi (13 consilieri în funcție prezenți).                                                                        

 

Președintele de ședință a propus spre dezbatere și aprobare Procesul Verbal al ședinței ordinare din 26.08.2021 

și  Procesul Verbal al ședinței extraordinare din data de 08.09.2021. Având în vedere că nu au fost formulate 

observații, s-a trecut la exprimarea votului consilierilor:  

▪ Procesul-Verbal al ședinței ordinare  din data de 26.08.2021 a fost aprobat cu 12 voturi ”pentru” din 

totalul de 13 consilieri în funcție prezenți ( d-na Ciche Silvia-Elena a absentat la ședința din data de 

26.08.2021, d-na  Enache Mireala este noul membru al Consiliului Local Bod, dl. Moldovan Victor este  

absent).   

▪ Procesul-Verbal al ședinței extraordinare din data de 08.09.2021 a fost aprobat cu 8 voturi pentru din 

totalul de 13 consilieri în funcție prezenți ( au absentat 5 consilieri,).  

  

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, 

a mandatului de consilier local al domnului BERCEANU Sorin-Nicolae , precum și vacantarea locului de consilier 

local în cadrul Consiliului Local al Comunei Bod. 

S-a  luat act  și a fost adoptată  Hotărârea nr. 165 din 23.09.2021  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 1/12- a parte din terenul înscris în CF nr.114711, cad. 114711, 

în suprafață de 525 mp,  teren-drum, 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.166  din 23.09.2021 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 12/296- a parte din terenul înscris în CF nr.100015, cad. 100015, 

în suprafață de 7.843 mp,  teren-drum, 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. 167 din 23.09.2021 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 2/296(câte 1/ 296 pentru fiecare proprietar)-a parte din terenul 

înscris în CF nr.100015, cad. 100015, în suprafață de 7.843 mp,  teren-drum, preluarea în patrimoniul public al 

comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 
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S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată Hotărârea nr. 168 din 23.09.2021  cu 13  voturi „pentru”, 

din totalul de 13 consilieri în funcție prezenți.  

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind împuternicirea viceprimarului comunei Bod 

de a semna actele necesare punerii în aplicare a HCL nr. 69/10.05.2006 cu privire la Pop Vasile. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 169 din 23.09.2021 cu 13 voturi „pentru”, 

din totalul de 13 consilieri în funcție prezenți. 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației 

cadastrale de dezlipire a imobilelor înscrise în Cartea Funciară nr.103840 Bod și Cartea Funciară nr. 104539 

Bod. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 170 din 23.09.2021  cu 13 voturi „pentru”  

din totalul de 13 consilieri în funcție prezenți. 

 

Proiectele de hotărâre 2-4 inclusiv au fost votate în bloc, având aceeași tematică. 

  
Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind însușirea și aprobarea expertizei tehnice 

privind imobilul înscris în Cartea Funciară nr.104368 Bod-Grădiniță-Colonia Bod. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 171 din 23.09.2021  cu 13 voturi pentru”, 

din totalul de 13 consilieri în funcție prezenți.  

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului 

local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul II, al anului 2021 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 172 din 23.09.2021 cu 11 voturi pentru 

și 2 abțineri din totalul de 13 consilieri în funcție prezenți.  

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și 

a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Amenajare peisagistică piațetă, zonă pietonală și pistă de 

biciclete în sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov”. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 173 din 23.09.2021  cu 13 voturi „pentru”, 

din totalul de 13 consilieri în funcție prezenți. 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a Școlii Gimnaziale Bod, pentru anul școlar 2021-2022. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 174 din 23.09.2021  cu 13 voturi din 

totalul de 13 consilieri în funcție prezenți. 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local 

în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bod. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 175 din 23.09.2021  cu 13 voturi „pentru”, 

din totalul de 13 consilieri în funcție prezenți. 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre pentru aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Contractul 

de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/2018, aprobat prin HCL 

nr.167/18.12.2018. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 176 din 23.09.2021 cu 13 voturi „pentru”, 

din totalul de 13 consilieri în funcție prezenți. 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului Actului adiţional nr. 2 

la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călatori Nr. 1/2018.  

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 177 din 23.09.2021 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 revocarea HCL nr. 95 din 17.06.2021 privind 

aprobarea Regulamentului privind testarea cunoștințelor profesionale individuale ale funcționarilor publici și 

ale personalului contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.178  din 23.09.2021 cu 13 voturi „pentru”, 

din totalul de 13 consilieri.  

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și 

cheltuieli al comunei Bod pe anul 2021 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.179  din 23.09.2021 cu 13 voturi „pentru”, 

din totalul de 13 consilieri.  

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul 

local, Bisericii Ortodoxe Înălțarea Domnului și Sf. Cuv. Porfirie Cavsocalivitul  din satul Colonia Bod.  

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.180  din 23.09.2021 cu 13 voturi „pentru”, 

din totalul de 13 consilieri.  

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației pentru 

procedura de atribuire prin procedura simplificată de licitație pentru obiectivul de investiții ”Dotarea 

compartimentului Situații de Urgență, cu un utilaj pentru activități de intervenție – excavator”. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.181  din 23.09.2021 cu 13 voturi „pentru”, 

din totalul de 13 consilieri.  

DIVERSE: Domnul Primar și domnul președinte de ședință au discutat cu domnii/doamnele consilier, despre 

modificarea titulaturii noilor comisii ale Consiliului Local Bod, după noul regulament., propunând ca în 

următoarea ședință să se modifice componența comisiilor, conform noilor reglementări legislative și noului 

membru din Consiliul Local.     

 

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 

 


