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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 23.12.2021, ora 1800, care 

s-a desfășurat la Căminul Cultural al Comunei Bod, conform Dispoziției de convocare nr.347 din 16.12.2021 
 

La ședința ordinară din data de 23.12.2021, 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,  

MOLDOVAN Victor, PLEȘEA Bogdan-Florian, ȘANDRU Ciprian, ZAMFIR Vasile. 

A absentat domnul consilier LAZĂR Attila .                   

 

Președintele de ședință salută prezența la dezbaterile ședinței a domnului Primar Sergiu ARSENE și  îl invită pe 

domnul Bularca Marian-Constantin pentru depunerea jurământului. După depunerea jurământului 

președintele de ședință   supune la vot  proiectul ordinii de zi cu încă trei proiecte suplimentare,  după cum 

urmează: 

1. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.30607 din 22.11.2021 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, 

impozitele și  taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile aplicabile  în anul fiscal 

2022. 

2. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.31276 din 02.12.2021 privind acceptarea declarației de renunțare asupra cotei 

indivize de 200/40000- a parte din terenul înscris în CF nr.103903, cad. 103903,  în suprafață de 976 mp,  teren-

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

3. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.32233 din 13.12.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al 

Comunei Bod al imobilul înscris în CF nr. 105391, nr. top. 2979/7/2, în suprafață de 131 mp. 

4. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.32480 din 16.12.2021 privind modificarea HCL nr.185/08.10.2021 privind 

încheierea unui contract pentru servicii de consultanta si reprezentare juridica in justiție a Primăriei Bod, 

Consiliului Local Bod si a Comunei Bod. 

5. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.32586 din 16.12.2021 privind constituirea ca parte civilă a Unității Administrativ 

Teritoriale comuna Bod în dosarul penal nr. 132/P/2019 aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casație și Justiție-Direcția Națională Anticorupție-Serviciul Teritorial Brașov. 

6. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.32599 din 16.12.2021 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de 

dezlipire a imobilelor înscrise în Cartea Funciară nr.107557 Bod și Cartea Funciară nr. 106888 Bod. 

7. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.32986 din 22.12.2021 privind modificarea componenței  membrilor Consiliului 

Director al Clubului Sportiv Brenndorf. 

8. PROIECT de HOTĂRÂRENr.33042 din 22.12.2021 privind aprobarea participării la Programul privind 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele 

de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în 

localități cu proiectul “Stații de încărcare pentru vehicule electrice în comuna Bod,  județul Brașov – etapa I”. 

9. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.30653 din 23.11.2021 privind aprobarea funcționării rețelei școlare a Comunei 

Bod pentru anul școlar 2022-2023. 

10. DIVERSE 

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).                                                                        
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Președintele de ședință a propus spre dezbatere și aprobare Procesul Verbal al ședinței ordinare din 11.11.2021 

și Procesul Verbal al ședinței extraordinare cu caracter de îndată din 16.12.2021. Având în vedere că nu au fost 

formulate observații, s-a trecut la exprimarea votului consilierilor:  

▪ Procesul-Verbal al ședinței ordinare  din data de 11.11.2021 a fost aprobat cu 13 voturi ”pentru” din 

totalul de 15 consilieri în funcție prezenți ( domnul consilier Lazăr Attila fiind  absent  și domnul 

consilier Bularca Marian- Constantin nu a participat la ședința din data de 11.11.2021, nefiind validat 

la acea dată). 

▪ Procesul-Verbal al ședinței extraordinare cu caracter de îndată din data de 16.12.2021 a fost aprobat 

cu 13 voturi ”pentru” din totalul de 15 consilieri în funcție prezenți ( domnul consilier Lazăr Attila fiind  

absent  și domnul consilier Bularca Marian- Constantin nu a participat la ședința din data de 

16.12.2021, nefiind validat la acea dată). 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, 

impozitele și  taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile aplicabile  în anul fiscal 

2022. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 226 din 23.12.2021 cu  10 voturi „pentru”, 

1 "împotrivă" și 3 "abțineri" din totalul de 14 consilieri în funcție prezenți. 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind acceptarea declarației de renunțare asupra 

cotei indivize de 200/40000- a parte din terenul înscris în CF nr.103903, cad. 103903,  în suprafață de 976 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. 227 din 23.12.2021 cu 13 voturi „pentru”,  

și 1 "abținere" din totalul de 14 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. 105391, nr. top. 2979/7/2, în suprafață de 131 mp. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată Hotărârea nr. 228 din 23.12.2021 cu 14 voturi „pentru” 

din totalul de 14 consilieri în funcție prezenți. 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.185/08.10.2021 privind 

încheierea unui contract pentru servicii de consultanta si reprezentare juridica in justiție a Primăriei Bod, 

Consiliului Local Bod si a Comunei Bod. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată Hotărârea nr. 229 din 23.12.2021  cu 13  voturi „pentru” 

și 1 "abținere"  din totalul de 14 consilieri în funcție prezenți.  

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind constituirea ca parte civilă a Unității 

Administrativ Teritoriale comuna Bod în dosarul penal nr. 132/P/2019 aflat pe rolul Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casație și Justiție-Direcția Națională Anticorupție-Serviciul Teritorial Brașov. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 230 din 23.12.2021 cu 13 voturi „pentru” 

și 1 "abținere", din totalul de 14 consilieri în funcție prezenți. 

 

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

cadastrale de dezlipire a imobilelor înscrise în Cartea Funciară nr.107557 Bod și Cartea Funciară nr. 106888 

Bod. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 231 din 23.12.2021  cu 14 voturi „pentru”,   

din totalul de 14 consilieri în funcție prezenți. 

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea componenței  membrilor 

Consiliului Director al Clubului Sportiv Brenndorf. 

A fost propus domnul consilier Bodean Gheorghe. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 232 din 23.12.2021  cu 13 voturi "pentru” 

și 1 "abținere" din totalul de 14 consilieri în funcție prezenți.  
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Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea participării la Programul privind 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele 

de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în 

localități cu proiectul “Stații de încărcare pentru vehicule electrice în comuna Bod,  județul Brașov – etapa I”. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 233 din 23.12.2021 cu 14 voturi din 

totalul de 14 consilieri în funcție prezenți.  

 

Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea funcționării rețelei școlare a 

Comunei Bod pentru anul școlar 2022-2023. 

S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr. 234 din 23.12.2021  cu 14 voturi „pentru”, 

din totalul de 14 consilieri în funcție prezenți. 

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 

 


