
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr.679/2016 

în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile 

prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei comunei Bod. 

P a g i n a  1 | 2 

 

Nr.8814 din 20.01.2022         

 

CONVOCATOR 

 
În temeiul art.134 alin.(1) și alin.(3) lit.a) din din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 
PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

convoacă ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Bod, în data de 27.01.2022, ora 18:00, la Căminul 

Cultural al Comunei Bod, cu următorul proiect al ordinii de zi: 

 
1. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.2881 din 10.01.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes 

local care vor fi executate de către beneficiarii dreptului de ajutor social în anul 2022. 

2. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.2874 din 10.01.2022 privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu 

handicap desfășurată în semestru II, perioada 01.07.2021-31.12.2021 și propunerile pentru emiterea unei 

Hotărâri a Consiliului Local referitoare la aprobarea numărului de angajați ca asistenți pentru persoanele cu 

handicap grav, continuarea contractelor de muncă și aprobarea plății indemnizațiilor persoanelor cu handicap, 

în anul 2022. 

3. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.2878 din 10.02.2022 privind desemnarea a doi consilieri locali,  în vederea 

constituirii comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei 

Bod. 

4. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.2988 din 11.01.2022 privind atribuirea de denumire unui număr de 2 străzi aflate 

în domeniul public al Comunei Bod. 

5. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.3063 din 11.01.2022 privind aprobarea Planului anual de acțiune a serviciilor 

sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Bod în anul 2022. 

6. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.3126 din 12.01.2022 privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare privind 

reevaluarea Fondului Forestier al comunei Bod, județul Brașov. 

7. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.3129 din 12.01.2022 Nr.3129 din 12.01.2022 privind aprobarea modului de 

utilizare a excedentului anului 2021, în anul 2022. 

8. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.3133 din 12.01.2022 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu 

privire la consumul lunar/anual de carburanți pe anul 2022. 

9. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.2994 din 11.01.2022 privind aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Contractul de 

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

nr.167/18.12.2018. 
10. PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr.8733 din 20.01.2022 privind însușirea și aprobarea documentației actualizate 

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”. 

11. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.8652 din 19.01.2022 privind atestarea la domeniul public al comunei Bod a unor 

străzi situate în sat Bod și colonia Bod. 

12. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 8615 din 18.01.2022 privind aprobarea Actelor de autoritate în domeniul 

apărării împotriva incendiilor la nivelul UAT comuna Bod. 

13. DIVERSE 

  

Am luat cunoștință și am primit materialele prezentate mai sus prin poșta electronică. 

Materialele prezentate mai sus au fost repartizate către cele trei comisii de specialitate . 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BOD 
Școlii, 139, Bod, Brașov, 507015 

tel: +40 268283099   fax: +40 268283190 

contact@primariabod.ro      www.primariabod.ro  
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Membrii comisiilor de specialitate sunt invitați să formuleze amendamente pe marginea proiectelor de hotărâri 

care vor fi supuse dezbaterii. 

 

Nr. 

crt. 

Numele și Prenumele 

consilierului local 
Semnătura 

 BODEAN GHEORGHE   

 BULARCA MARIAN-CONSTANTIN  

 CICHE SILVIA ELENA   

 CIUCĂȘEL MIRCEA  

 DOBRE ALEXANDRU   

 ENACHE MIRELA  

 FARCAȘ CLAUDIA-ALINA  

 HULPOI NICOLETA-CRINELA  

 IORGA NICOLAE   

 JARCĂU GOGU   

  LAZĂR ATTILA  

 MOLDOVAN VICTOR  

 PLEȘEA BOGDAN-FLORIAN  

 ȘANDRU CIPRIAN  

 ZAMFIR VASILE  

 
PRIMAR, 

Sergiu ARSENE 


