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Nr. 33202 din 27.12.2021 

 

PROCES – VERBAL 

încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bod, din data de 11.11.2021, ora 1800, care 

s-a desfășurat la Căminul Cultural al Comunei Bod, conform Dispoziției de convocare nr276 din 04.11.2021 
 

La ședința ordinară din data de 11.11.2021, 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, 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  supune la 

vot  proiectul ordinii de zi cu încă patru proiecte suplimentare, după cum urmează: 

1. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.28458 din 02.11.2021 privind aprobarea alocării sumei de 25000 lei necesari 

achiziționării pachetelor destinate școlarilor și preșcolarilor Comunei Bod cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă. 

2.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr.26436 din 12.10.2021 privind aprobarea constituirii dreptului de administrare 

către Administrația Bazinală de Apă Olt prin Sistemul de Gospodărie a Apelor Brașov a terenului înscris CF nr. 

101968, nr. cad 101968-C1, 101968-C2, 101968-C3, în suprafață de 2980 mp. 

3.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.28461 din 02.11.2021 privind acceptarea ofertei de donație asupra cotei indivize 

de 26144/120000 a parte din terenul înscris în CF nr.103557, cad. 103557,  în suprafață de 4.118 mp,  teren-

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

4.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr.28464 din 02.11.2021 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. 

5. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.28641 din 04.11.2021 privind însușirea și aprobarea demolării Grădiniței din sat 

Colonia Bod, clădire edificată pe ternul înscris în Cartea Funciară nr.104368 Bod. 

6. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.28646 din 04.11.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli 

al comunei Bod pe anul 2021.  

7. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 28952 din 08.11.2021 privind încheierea unui contract pentru servicii de 

consultanta si reprezentare juridica in justiție a Primăriei Bod, Consiliului Local Bod si a Comunei Bod, pentru 

dosarul civil nr. 21883/197/2021. 

8 .PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.28860 din 08.11.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al 

Comunei Bod al imobilul înscris în CF nr.105693, nr. cad. 10830/3/1/a/2/2 Bod, și revocarea dreptului de 

administrare în favoarea REGIONALA C.F.R. BRAȘOV, asupra imobilului identificat  cu CF nr.105693, nr. cad. 

10830/3/1/a/2/2 Bod. 

9. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.28847 din 08.11.2021 privind includerea unor bunuri reprezentând ,,Branșament 

apă, racord canalizare și extindere distribuție apa”  în domeniul public al comunei Bod, precum și darea în 

custodie a acestora. 

10. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 29469 din 11.11.2021 privind modificarea HCL nr.51/12.04.2021 privind 

aprobarea implementării proiectului ”Dotarea compartimentului Situații de Urgență, cu un utilaj  pentru 

activități de intervenție – excavator”. 

11. DIVERSE 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI  BOD 
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Președintele de ședință a propus spre aprobare Ordinea de zi a ședinței care a fost aprobată cu unanimitate 

de voturi (14 consilieri în funcție prezenți).                                                                        

 

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

28.10.2021. Având în vedere că nu au fost formulate observații, s-a trecut la exprimarea votului consilierilor:  

▪ Procesul-Verbal al ședinței ordinare  din data de 28.10.2021 a fost aprobat cu 12 voturi ”pentru” din 

totalul de 14 consilieri în funcție prezenți ( domnul consilier Iorga Nicolae și domnul consilier Zamfir 

Vasile fiind absenți la ședința din 28.10.2021 au lipsit motivat). 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 25000 lei necesari 

achiziționării pachetelor destinate școlarilor și preșcolarilor Comunei Bod cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 210 din 11.11.2021 cu 14 voturi „pentru” 

din totalul de 14 consilieri în funcție prezenți.  

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de 

administrare către Administrația Bazinală de Apă Olt prin Sistemul de Gospodărie a Apelor Brașov a terenului 

înscris CF nr. 101968, nr. cad 101968-C1, 101968-C2, 101968-C3, în suprafață de 2980 mp. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată Hotărârea nr. 211 din 11.11.2021 cu 14 voturi „pentru” 

din totalul de 14 consilieri în funcție prezenți. 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație asupra cotei 

indivize de 26144/120000 a parte din terenul înscris în CF nr.103557, cad. 103557,  în suprafață de 4.118 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. 212 din 11.11.2021 cu 14 voturi „pentru” 

din totalul de 14 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 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. 213 din 11.11.2021  cu 14  voturi „pentru”, 

din totalul de 14 consilieri în funcție prezenți.  

 

Punctele de la 3 la 4, au fost votate în bloc, la propunerea președintelui de ședință, cu acordul 

domnilor/doamnelor consilier. 

 
 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind însușirea și aprobarea demolării Grădiniței 

din sat Colonia Bod, clădire edificată pe ternul înscris în Cartea Funciară nr.104368 Bod. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 214 din 11.11.2021 cu 12 voturi „pentru” 

și 2 voturi "împotrivă", din totalul de 14 consilieri în funcție prezenți. 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și 

cheltuieli al comunei Bod pe anul 2021.  

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 215 din 11.11.2021  cu 12 voturi „pentru” 

și 2 " abțineri",  din totalul de 14 consilieri în funcție prezenți. 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract pentru servicii de 

consultanta si reprezentare juridica in justiție a Primăriei Bod, Consiliului Local Bod si a Comunei Bod, pentru 

dosarul civil nr. 21883/197/2021. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 216 din 11.11.2021  cu 12 voturi "pentru” 

și 2 "abțineri" din totalul de 14 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.105693, nr. cad. 10830/3/1/a/2/2 Bod, și revocarea dreptului de 

administrare în favoarea REGIONALA C.F.R. BRAȘOV, asupra imobilului identificat  cu CF nr.105693, nr. cad. 

10830/3/1/a/2/2 Bod. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 217 din 11.11.2021 cu 14 voturi din 

totalul de 14 consilieri în funcție prezenți.  

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri reprezentând 

,,Branșament apă, racord canalizare și extindere distribuție apa” , în domeniul public al comunei Bod, precum 

și darea în custodie a acestora. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 218 din 11.11.2021  cu 14 voturi „pentru”, 

din totalul de 14 consilieri în funcție prezenți. 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.51/12.04.2021 privind 

aprobarea implementării proiectului ”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. 219 din 11.11.2021  cu 14 voturi din 

totalul de 14 consilieri în funcție prezenți. 

DIVERSE: 
          S-a luat ]n discuție cererea cu nr. 26857/15.10.221 a domnului Dr. Eugen Ioan Popa care dorește să 

doneze biblioteca sa personala pentru comunitatea din Bod, dar în anumite condiții expuse în petiția domnului  

Dr. Eugen Ioan Popa. Domnii/doamnele consilier au menționat faptul că nu pot pune la dispoziție un asemenea 

spațiu care să îndeplinească criteriile/condițiile de depozitare solicitate de petent.   

   

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 

 


