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Nr.10490 din 17.02.2022         

 

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 24.02.2022, ora 18:00, la Căminul 

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

1. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.10364 din 15.02.2022 privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-

economice (etapa P.T.) și aprobarea indicatorilor tehnico-economici (etapa P.T.) pentru obiectivul de investiții 

“Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna Bod - județul Brașov – etapa II” – 

Lotul 1. 

2. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.10597 din 17.02.2022 privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și Temei 

de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video 

în comuna Bod – județul Brașov – Etapa II”. 

3. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 10594 din 17.02.2022 privind aprobarea bugetului local inițial de venituri și 

cheltuieli al comunei Bod pe anul 2022. 

4. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 10528 din 17.02.2022 privind numirea cadrului tehnic cu atribuții în domeniul 

prevenirii și stingerii incendiilor pentru UAT comuna Bod. 

5. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.10608 din 17.02.2021 privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul 

de proprietate asupra cotei indivize de 600/10000 părți din terenul înscris în CF nr. 102711, cad. 102711, în 

suprafață de 2.172 mp, teren cu destinație drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei 

Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 

6. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.10605 din 17.02.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al 

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

precum și încetarea aplicabilității HCL nr. 14/27.01.2022 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. 

7. DIVERSE: 

▪ Raportul  nr.9238/28.01.2022 al Compartimentului de Achiziții-Investiții privind schimbarea 

amplasamentului pentru obiectivul de investiții "Construire garaj pentru utilaje; 

▪ Protocolul de Colaborare nr.10163/11.02.2022 privind colaborarea permanentă în domeniul situațiilor 

de urgență între UAT Bod și Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Țara Bârsei" al Județului Brașov.       

 

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. 
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 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 


