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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Dosar de ședință Consiliul Local Bod 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar - Primar 

1 exemplar – Compartimentul Contabilitate 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr.679/2016 

în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile 

prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei comunei Bod. 
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din 24.02.2022 

HOTĂRÂREA nr.25 

privind aprobarea bugetului local inițial de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2022 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.10594/17.02.2022, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr. 10596/ 17.02.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr. 10595/17.02.2022, întocmit de Georgeta - Antonela ANCU Inspector 

Contabilitate; 

▪ prevederile Legii Bugetului de stat  pe anul 2022, nr. 317/28.12.2021; 

▪ prevederile  din legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată; 

▪ Adresa nr. BVR_TRZ-218/05.01.2022 înaintată de DGRFP Brașov, înregistrată la Primăria Comunei Bod 

cu nr. 2689/06.01.2022; 

▪ Adresa nr. BVR_TRZ-299/06.01.2022 înaintată de DGRFP Brașov, înregistrată la Primăria Comunei Bod 

cu nr. 2778/07.01.2022; 

▪ Adresa nr. BVR_TRZ-1887/16.02.2022 înaintată de DGRFP Brașov, înregistrată la Primăria Comunei Bod 

cu nr. 10437/16.02.2022; 

▪ Adresa nr. 163/20.01.2022 înaintată de Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a 

Transportului Public Brașov înregistrată la Primăria Comunei Bod cu nr. 8746/20.01.2022;  

▪ Adresa nr. 291/16.02.2022 înaintată de Școala Gimnazială Bod, înregistrată la Primăria Comunei Bod 

cu nr. 10556/17.02.2022; 

▪ Adresa nr. 71/11.01.2022 înaintată de instituția subordonată Clubul Sportiv Brenndorf , înregistrată la 

Primăria Comunei Bod cu nr. 2978/11.01.2022; 

▪ Adresa nr. 6302/2555/27.01.2022 de la Consiliul Județean Brașov, înregistrată la Primăria Comunei Bod 

cu nr. 9214/28.01.2022. 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(4), lit. a) și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă bugetul local inițial de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe 

anul 2022, conform ANEXEI 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

ART.2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

 

                                                                                                                                   Vizat pentru legalitate, 

Președinte de ședință,                Secretar general UAT, 

Gheorghe BODEAN               Daniela-Laura AXENIE 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi pentru din totalul de 15 consilieri prezenți. 
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