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Nr.9460 din 02.02.2022  

 

PROCES – VERBAL 

încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bod, din data de 27.01.2022, ora 1800, care 

s-a desfășurat la Căminul Cultural al Comunei Bod, conform Dispoziției de convocare nr.22 din 20.01.2022 
 

La ședința ordinară din data de 27.01.2022, ora 1800, conform condicii de prezență, au fost prezenți următorii 

consilieri:  BODEAN Gheorghe, BULARCA Marian-Constantin, CICHE Silvia-Elena, CIUCĂȘEL Mircea, DOBRE 

Alexandru, FARCAȘ Claudia-Alina, HULPOI Nicoleta- Crinela, IORGA Nicolae, JARCĂU Gogu, Enache Mirela, 

LAZĂR Attilla, MOLDOVAN Victor, PLEȘEA Bogdan-Florian, ȘANDRU Ciprian, 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.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”. 
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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. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.8910 din 25.01.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al 

Comunei Bod al imobilul înscris în CF nr. 105724, nr. top. 10815/1/6/1, în suprafață de 2207 mp. 

14. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.8915 din 25.01.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al 

Comunei Bod al imobilul înscris în CF nr. 104612, nr. top. 10829/1-8/a, în suprafață de 205 mp. 

15. PROIECT de HOTĂRÂRE. Nr.9090 din 26.01.2022 privind încetarea aplicabilității HCL nr. 111/17.06.2021 

privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare pentru terenul identificat cu CF nr.103147 Bod, cad.1022, 

top:10830/2/26/51/38 - proprietar JOGHIU Cătălin situat în intravilan sat Colonia Bod,  precum și aprobarea 

cumpărării de către Consiliul Local Bod a imobilului identificat cu CF nr.103147 Bod, cad.1022, 

top:10830/2/26/51/38 Bod. 

16. PROIECT de HOTĂRÂRENr.9104 din 27.01.2022 privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-

economice (faza P.T.) 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”. 

17. PROIECT de HOTĂRÂRENr.9107 din 27.01.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza 

P.T.) 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” . 

18. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 8994 din 26.01.2022 privind aprobarea modificării Programului de transport 

pentru Linia 420 (Brașov-Bod) și efectuarea traseului Liniei 420 cu autobuze marca Menarinibus, cu norma de 

poluare Euro 6 și alocarea in bugetul local al UAT Bod a sumelor necesare pentru operare. 

19. DIVERSE 

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

de voturi (15 consilieri în funcție prezenți).                                                                        

 

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

23.12.2021. Având în vedere că nu au fost formulate observații, s-a trecut la exprimarea votului consilierilor:  

▪ Procesul-Verbal al ședinței ordinare  din data de 23.12.2021 a fost aprobat cu 14 voturi ”pentru” din 

totalul de 15 consilieri în funcție prezenți ( dl. consilier Lazăr Attila fiind absenț la data ședinței). 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de 

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

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 1 din 27.01.2022 cu 15 voturi „pentru” 

din totalul de 15 consilieri în funcție prezenți.  

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre 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. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată Hotărârea nr. 2 din 27.01.2022 cu 15 voturi „pentru” 

din totalul de 15 consilieri în funcție prezenți. 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali,  în vederea 

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

Bod. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată Hotărârea nr. 3 din 27.01.2022 cu 15 voturi „pentru” 

din totalul de 15 consilieri în funcție prezenți. 
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Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind atribuirea de denumire unui număr de 2 

străzi aflate în domeniul public al Comunei Bod. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată Hotărârea nr. 4 din 27.01.2022  cu 15  voturi „pentru”, 

din totalul de 15 consilieri în funcție prezenți.  

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune a 

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

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 5 din 27.01.2022 cu 15 voturi „pentru”, 

din totalul de 15 consilieri în funcție prezenți. 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare 

privind reevaluarea Fondului Forestier al comunei Bod, județul Brașov. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 6 din 27.01.2022  cu 15 voturi „pentru”  

din totalul de 15 consilieri în funcție prezenți. 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea modului de utilizare a excedentului 

anului 2021, în anul 2022. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 7 din 27.01.2022  cu 15 voturi pentru”, 

din totalul de 15 consilieri în funcție prezenți.  

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli 

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

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 8 din 27.01.2022 cu 15 voturi din totalul 

de 15 consilieri în funcție prezenți.  

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre 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. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 9 din 27.01.2021  cu 15 voturi „pentru”, 

din totalul de 15 consilieri în funcție prezenți. 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre 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”. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 10 din 27.01.2022  cu 15 voturi din 

totalul de 15 consilieri în funcție prezenți. 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind atestarea la domeniul public al comunei Bod 

a unor străzi situate în sat Bod și colonia Bod. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 11 din 27.01.2022  cu 15 voturi „pentru”, 

din totalul de 15 consilieri în funcție prezenți. 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea Actelor de autoritate în domeniul 

apărării împotriva incendiilor la nivelul UAT comuna Bod. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 12 din 27.01.2022 cu 15 voturi „pentru”, 

din totalul de 15 consilieri în funcție prezenți. 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al 

Comunei Bod al imobilul înscris în CF nr. 105724, nr. top. 10815/1/6/1, în suprafață de 2207 mp. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 13 din 27.01.2022 cu 15 voturi „pentru”, 

din totalul de 15 consilieri în funcție prezenți. 
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Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al 

Comunei Bod al imobilul înscris în CF nr. 104612, nr. top. 10829/1-8/a, în suprafață de 205 mp. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 14 din 27.01.2022  cu 15 voturi „pentru”, 

din totalul de 15 consilieri în funcție prezenți. 

  

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind încetarea aplicabilității HCL nr. 

111/17.06.2021 privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare pentru terenul identificat cu CF nr.103147 

Bod, cad.1022, top:10830/2/26/51/38 - proprietar JOGHIU Cătălin situat în intravilan sat Colonia Bod,  precum 

și aprobarea cumpărării de către Consiliul Local Bod a imobilului identificat cu CF nr.103147 Bod, cad.1022, 

top:10830/2/26/51/38 Bod. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 15 din 27.01.2022 cu 14 voturi „pentru” 

și 1 abținere , din totalul de 15 consilieri în funcție prezenți. 

   

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-

economice (faza P.T.) 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. 16 din 27.01.2022 cu 15 voturi „pentru”, 

din totalul de 15 consilieri în funcție prezenți. 

  

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

(faza P.T.) 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. 17 din 27.01.2022 cu 15 voturi „pentru”, 

din totalul de 15 consilieri în funcție prezenți. 

  

 

Președintele de ședință a prezentat privind aprobarea modificării Programului de transport pentru Linia 420 

(Brașov-Bod) și efectuarea traseului Liniei 420 cu autobuze marca Menarinibus, cu norma de poluare Euro 6 și 

alocarea in bugetul local al UAT Bod a sumelor necesare pentru operare. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 18 din 27.01.2022 cu 15 voturi „pentru”, 

din totalul de 15 consilieri în funcție prezenți. 

DIVERSE: 

                S-a luat în discuție adresa cu nr.881/17.01.2022 a Instituției Prefectului -județul Brașov , 

prin car se invederează  prezentarea Rapoartelor de activitate  ale aleșilor locali. 

Termenul de prezentare al  Rapoartelor de activitate este luna martie 2022, în cadrul ședinței ordinare. 
 

 

 

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 

 


