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din 28.10.2021 

 

HOTĂRÂREA nr.199 

privind modificarea Comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului Local Bod, pentru activități social-culturale ,culte, 

învățământ ,sănătate și familie, tineret și sport, agricultură și dezvoltare rurală 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de hotărâre nr26749/14.10.2021, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr.26751/14.10.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.26750/14.10.2021, întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general; 

▪ Ordinul Instituției Prefectului nr.801 din 22.10.2020  privind  declararea  ca legal constituit  Consiliului 

Local al Comunei Bod; 

▪ Legea 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;  

▪ HCL nr.91/27.05.2021 privind modificarea HCL nr.19/21.01.2021 privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al Consiliului Local Bod; 

În temeiul prevederilor  art.124  alin.(3), art.129 alin.(1), art 139 alin.(1) lit.g), art.196, art.287 lit.b) și art 289 alin. 

(5), alin (6) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Se modifică componența Comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului Local Bod, pentru activități social-

culturale ,culte, învățământ ,sănătate și familie, tineret și sport, agricultură și dezvoltare rurală, a Consiliului 

Local Bod astfel: 

▪ CICHE SILVIA-ELENA 

▪ CIUCĂȘEL MIRCEA 

▪ DOBRE ALEXANDRU 

▪ FARCAȘ CLAUDIA-ALINA 

▪ PLEȘEA BOGDAN-FLORIAN  

ART.2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

 

                                                                                                                                       Vizat pentru legalitate,             

Președinte de ședință,              Secretar general UAT, 

Gheorghe BODEAN               Daniela-Laura AXENIE 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenți. 
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