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Nr.27338  din 21.10.2021        

 

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 28.10.2021, ora 18:00, la Căminul 

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

 
1. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.26463 din 12.10.2021 privind aprobarea transformării postului contractual de 

execuție, de Inspector de specialitate, treaptă profesională debutant din cadrul Compartimentului Registratură 

și Arhivă în Inspector de specialitate, treaptă profesională II. 

2.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr.26498 din 12.10.2021 privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul 

de proprietate asupra cotei indivize de 1/16 a parte din terenul înscris în CF nr.102104, cad. 102104,  în 

suprafață de 1.675 mp,  teren-drum, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în 

Cartea Funciară. 

3.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.26425 din 12.10.2021 privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul 

de proprietate asupra terenului înscris în CF nr.107013, nr. cad. 107013, în suprafață de 91 mp,  teren-drum, 

preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 

4.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr.26428 din 12.10.2021 privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul 

de proprietate asupra cotei indivize de 9860/200000 a parte din terenul înscris în CF nr.102272, cad. 474/2/20, 

top: 1366/5/2/20, în suprafață de 2.287 mp,  teren-drum, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și 

înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 

5. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.26493 din 12.10.2021 privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul 

de proprietate asupra cotei indivize de 2/32 a parte din terenul înscris în CF nr.102104, cad. 102104,  în 

suprafață de 1.675 mp,  teren-drum, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în 

Cartea Funciară. 

6. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.26422 din 12.10.2021 privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri 

mobile aflate în patrimoniul Comunei  Bod către Clubul Sportiv Brenndorf. 

7. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.26732 din 14.10.2021 privind modificarea Comisiei de specialitate nr.1 a 

Consiliului Local Bod, pentru activități economico-financiare, muncă și protecție socială, protecție copii. 

8. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.26752 din 14.10.2021 privind modificarea Comisiei de specialitate nr.2 a 

Consiliului Local Bod, , pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu turism, juridică și de 

disciplină.   

9. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.26749 din 14.10.2021 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. 

10. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.27239 din 20.10.2021 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Bod. 

11. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.27152 din 20.10.2021 privind modificarea statutului Comunei Bod. 

12. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 26727 din 14.10.2021 pentru modificarea H.C.L. nr.166/18.12.2019, republicată, 

privind acordarea unor facilități anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de 

călători utilizate de către societatea RATBV SA, pe raza teritorial administrativă a comunei Bod. 
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13. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 4298 din 16.02.2021 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al comunei Bod, județul Brașov. 

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 . 

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   

 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 


