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Nr. 28379 din 02.11.2021 

 

PROCES – VERBAL 

încheiat cu ocazia ședinței extraordinare, , a Consiliului Local al Comunei Bod, din data de 08.10.2021, ora 

1600, care s-a desfășurat la Căminul Cultural al Comunei Bod, conform Dispoziției de convocare nr.249 din 

06.10.2021 
 

La ședința etraordinară din data de 08.10.2021, ora 1600, conform condicii de prezență, au fost prezenți 

următorii consilieri:  BODEAN Gheorghe, CIUCĂȘEL Mircea, FARCAȘ Claudia-Alina, HULPOI Nicoleta-Crinela, 

IORGA Nicolae, JARCĂU Gogu, ENACHE Mirela, LAZĂR Attilla, MOLDOVAN Victor, PLEȘEA Bogdan-Florian,  

ZAMFIR Vasile. Au absentat motivat următorii consilieri: CICHE Silvia-Elena, DOBRE Alexandru, ȘANDRU 

Ciprian.  

                      

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. 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”. 

4. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 26027 din 05.10.2021 privind incheierea unui contract pentru servicii de 

consultanta si reprezentare juridica in justitie a Primariei Bod, Consiliului Local Bod si a Comunei Bod. 

 

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

de voturi ( 11 consilieri în funcție prezenți).    

                                                                     

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre 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”. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată Hotărârea nr. 182 din 08.10.2021 cu 11 voturi „pentru”  

din totalul de 11 consilieri în funcție prezenți. 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre 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”. 
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S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată Hotărârea nr. 183 din 08.10.2021  cu 11  voturi „pentru”, 

din totalul de 11 consilieri în funcție prezenți. 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre 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”. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată Hotărârea nr. 184 din 08.10.2021  cu 11  voturi „pentru”, 

din totalul de 11 consilieri în funcție prezenți. 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind incheierea unui contract pentru servicii de 

consultanta si reprezentare juridica in justitie a Primariei Bod, Consiliului Local Bod si a Comunei Bod. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată Hotărârea nr. 185 din 08.10.2021  cu 11  voturi „pentru”, 

din totalul de 11 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 

 


