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Nr.29979 din 16.11.2021  

 

PROCES – VERBAL 

încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bod, din data de 28.10.2021, ora 1800, care 

s-a desfășurat la Căminul Cultural al Comunei Bod, conform Dispoziției de convocare nr.267 din 28.10.2021 
 

La ședința ordinară din data de 28.10.2021, 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, JARCĂU Gogu, Enache Mirela, LAZĂR Attilla, MOLDOVAN Victor, PLEȘEA Bogdan-

Florian, ȘANDRU Ciprian,  

     

 Au absentat motivat   domnii consilieri Iorga Nicolae și Zamfir Vasile. 

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

totodată menționează încetarea mandatului președintelui de ședință, adresându-le rugămintea 

domnilor/doamnelor consilier să facă propuneri pentru numirea uni nou președinte de ședință pentru 

următorul mandat de trei luni. Consilierii au propus ca președinte de ședința pentru următoarele trei 

luni, pe domnul Gheorghe Bodean. 

 

 Președintele de ședință  supune la vot  proiectul ordinii de zi, cu încă șase  proiecte de hotărâre suplimentare, 

după cum urmează:           

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.   
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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 facilităţi 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. 

13. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 4298 din 16.02.2021 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al comunei Bod, județul Brașov. 

14.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.27660 din 26.10.2021 privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a 

Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare străzi și drumuri de interes local 

în comuna Bod, județul Brașov -  Etapa I”. 

15.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.28010 din 28.10.2021 privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a 

Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare străzi și drumuri de interes local 

în comuna Bod, județul Brașov - Etapa II”. 

16.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.27663 din 26.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare străzi și drumuri de interes local în comuna 

Bod, județul Brașov - Etapa I” pentru finanțarea acestuia prin Programului Național de Investiții „Anghel 

Saligny”. 

17.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.28014 din 28.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare străzi și drumuri de interes local în comuna 

Bod, județul Brașov - Etapa II” pentru finanțarea acestuia prin Programului Național de Investiții „Anghel 

Saligny”. 

18.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.28030 din 28.10.2021 privind atestarea la domeniul public al comunei Bod a 

unor străzi situate în sat Colonia Bod 

19.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.27954 din 27.10.2021 privind aprobarea modificării normativelor proprii de 

cheltuieli cu privire la consumul lunar/anual de carburanți pe anul 2021. 

20. DIVERSE 

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

de voturi (12 consilieri în funcție prezenți).                                                                        

 

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

23.09.2021,Procesul Verbal al ședinței extraordinare din 08.10.2021 și  Procesul Verbal al ședinței extraordinare 

din data de 21.10.2021. Având în vedere că nu au fost formulate observații, s-a trecut la exprimarea votului 

consilierilor:  

▪ Procesul-Verbal al ședinței ordinare  din data de 23.09.2021 a fost aprobat cu 11 voturi ”pentru” din 

totalul de 12 consilieri în funcție prezenți ( dl. consilier Iorga Nicolae și Zamfir Vasile fiind absenți la 

data ședinței). 

▪ Procesul-Verbal al ședinței extraordinare din data de 08.10.2021 a fost aprobat cu 9 voturi pentru din 

totalul de 12 consilieri în funcție prezenți (d-na consilier Ciche Silvia-Elena, dl. consilier Dobre 

Alexandru, dl. consilier Iorga Nicolae,  dl. consilier Șandru Ciprian, dl. consilier Zamfir Vasile fiind  

absenți la data ședinței). 

▪ Procesul-Verbal al ședinței extraordinare din data de 21.10.2021 a fost aprobat cu 12 voturi pentru 

din totalul de 12 consilieri în funcție prezenți.  

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre 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. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 191 din 28.10.2021 cu 12 voturi „pentru” 

din totalul de 12 consilieri în funcție prezenți.  
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Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre 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. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată Hotărârea nr. 192 din 28.10.2021 cu 12 voturi „pentru” 

din totalul de 12 consilieri în funcție prezenți. 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre 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. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată Hotărârea nr. 193 din 28.10.2021 cu 12 voturi „pentru” 

din totalul de 12 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 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. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată Hotărârea nr. 194 din 28.10.2021  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 2/32 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. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 195 din 28.10.2021 cu 12 voturi „pentru”, 

din totalul de 12 consilieri în funcție prezenți. 

 

Punctele de la 1 la 5, au fost votate în bloc, la propunerea președintelui de ședință, cu acordul 

domnilor/doamnelor consilier. 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor 

bunuri mobile aflate în patrimoniul Comunei  Bod către Clubul Sportiv Brenndorf. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 196 din 28.10.2021  cu 12 voturi „pentru”  

din totalul de 12 consilieri în funcție prezenți. 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea Comisiei de specialitate nr.1 a 

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

Au fost propuși și votați  următorii consilieri: dl. BODEAN Gheorghe, d-na HULPOI Nicoleta-Crinela, JARCĂU 

Gogu, MOLDOVAN Victor, membru PRO ROMÂNIA-la momentul validării supleantului.    

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 197 din 28.10.2021  cu 12 voturi pentru”, 

din totalul de 12 consilieri în funcție prezenți.  

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea Comisiei de specialitate nr.2 a 

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

disciplină.  Au fost propuși și votați următorii consilieri: ENACHE Mirela, IORGA Nicolae, LAZĂR Attila, ȘANDRU 

Ciprian, ZAMFIR Vasile. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 198 din 28.10.2021 cu 12 voturi din 

totalul de 12 consilieri în funcție prezenți.  

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea Comisiei de specialitate nr.3 a 

Consiliului Local Bod, pentru activități social-culturale ,culte, învățământ ,sănătate și familie, tineret și sport, 
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agricultură și dezvoltare rurală. Au fost propuși și votați următorii consilieri: CICHE Silvia-Elena, CIUCĂȘEL 

Mircea, DOBRE Alexandru, FARCAȘ Claudia-Alina, PLEȘEA Bogdan-Florian.  

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 199 din 28.10.2021  cu 12 voturi „pentru”, 

din totalul de 12 consilieri în funcție prezenți. 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind 

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

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 200 din 28.10.2021  cu 12 voturi din 

totalul de 12 consilieri în funcție prezenți. 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.166/18.12.2019, 

republicată, privind acordarea unor facilităţi 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. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 202 din 28.10.2021  cu 12 voturi „pentru”, 

din totalul de 12 consilieri în funcție prezenți. 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al comunei Bod, județul Brașov. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 203 din 28.10.2021 cu 12 voturi „pentru”, 

din totalul de 12 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 “Reabilitare și modernizare străzi și drumuri de interes 

local în comuna Bod, județul Brașov -  Etapa I” 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 204 din 28.10.2021 cu 12 voturi „pentru”, 

din totalul de 12 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 “Reabilitare și modernizare străzi și drumuri de interes 

local în comuna Bod, județul Brașov - Etapa II” 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 205 din 28.10.2021 cu 12 voturi „pentru”, 

din totalul de 12 consilieri.  

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare străzi și drumuri de interes local în 

comuna Bod, județul Brașov - Etapa I” pentru finanțarea acestuia prin Programului Național de Investiții 

„Anghel Saligny”. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 206 din 28.10.2021 cu 12 voturi „pentru”, 

din totalul de 12 consilieri.  

 

Președintele de ședință a prezentat privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare străzi și drumuri de interes local în comuna Bod, 

județul Brașov - Etapa II” pentru finanțarea acestuia prin Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 207 din 28.10.2021 cu 12 voturi „pentru”, 

din totalul de 12 consilieri.  

 

Președintele de ședință a prezentat privind atestarea la domeniul public al comunei Bod a unor străzi situate 

în sat Colonia Bod. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 208 din 28.10.2021 cu 12 voturi „pentru”, 

din totalul de 12 consilieri.  

 

Președintele de ședință a prezentat privind aprobarea modificării normativelor proprii de cheltuieli cu privire 

la consumul lunar/anual de carburanți pe anul 2021. 
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S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 209 din 28.10.2021 cu 12 voturi „pentru”, 

din totalul de 12 consilieri. 

DIVERSE: 
 

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 

 


