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1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Dosar de ședință Consiliul Local Bod 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar – Primar 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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.31 

privind aprobarea Procesului-verbal de propunere scoatere din evidențele contabile și a Proceselor-verbale de propunere 

casare mijloace fixe și obiecte de inventar din patrimoniul Comunei Bod  

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.10611/17.02.2022, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr.10613/17.02.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.10612/17.02.2022, întocmit de Maria SPANACHE, Consilier - Compartimentul 

Urbanism;  

▪ Procesul-verbal nr.33489/31.12.2021 întocmit de Comisia de inventariere; 

▪ HCL nr.65/13.05.2021 privind însușirea și aprobarea expertizei tehnice în completare la documentația anterioară 

proiectare-raport de evaluare seismică și renunțarea la obiectivul de investiții în curs, nefinalizat "Reabilitare, 

modernizare, extindere-construire și echipare a infrastructurii educaționale pentru învățământul general 

obligatoriu-Școala Gimnazială Bod-corp B, Colonia Bod-comuna Bod, județul Brașov; 

▪ Dispoziția nr.326 privind constituirea comisie de inventariere a bunurilor ce aparțin Comunei Bod, precum și 

constituirea comisie de casare a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe pe anul 2021; 

▪ HCL nr.171/23.09.2021 privind însușirea și aprobarea expertizei tehnice privind imobilul înscris în Cartea Funciară 

nr.104368-Bod-Grădiniță-Colonia Bod 

▪ HCL nr.214/ privind însușirea și aprobarea demolării Grădiniței din sat Colonia Bod, clădire edificată pe terenul 

înscris în Cartea Funciară nr.104368 Bod 

▪ Prevederile art. 7, alin(1) din Legea nr. 82/1991 a Contabilității, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;  

▪ Prevederile OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor  privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

În temeiul prevederilor art.129, alin.(1) și art.196 și art. 289 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă Procesul-verbal de propunere scoatere din evidențele contabile-ANEXA 1. 

ART.2 Consiliul Local al comunei Bod aprobă Procesul-verbal de propunere casare mijloace fixe-ANEXA 2 și Procesul-verbal 

de propunere casare obiecte de inventar-ANEXA 3. 

ART.3 Prezenta hotărâre se aduce 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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