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Nr.21394 din 26.05.2022         

 

 

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 02.06.2022, ora 17:00, la Căminul 

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

 

1. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 21292 din 26.05.2022 privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul 

de proprietate asupra cotei indivize de 700/10000 părți din terenul înscris în CF nr. 102711, nr. cad. 102711, în 

suprafață de 2172 mp, teren cu destinație drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei 

Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 

2. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 21295 din 26.05.2022 privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul 

de proprietate asupra terenului înscris în CF nr. 108063, nr. cad. 108063, în suprafață de 152 mp, teren cu 

destinație drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în 

Cartea Funciară. 

3. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 21299 din 26.05.2022 privind acceptarea unei oferte de donație asupra terenului 

înscris în CF nr. 102431, nr. cad. 102431, în suprafață de 2721 mp, teren cu categoria de folosință drum, situat 

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

4. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 21302 din 26.05.2022 privind acceptarea unei oferte de donație asupra cotei 

indivize de 83168/1920000 părți din terenul înscris în CF nr. 103557, nr. cad. 103557, în suprafață de 4118 mp, 

suprafață măsurată de 4123 mp, teren cu categoria de folosință drum, situat în sat Bod, preluarea în 

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

5. PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 21316 din 26.05.2022 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul 

privat al Comunei Bod a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 107903 Bod. 

6. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 21352 din 26.05.2022 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public 

al Comunei Bod al imobilul înscris în CF nr.105991 Bod, nr. cad. 105991. 

7. PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 21355 din 26.05.2022 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale 

de dezlipire a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 103857 Bod. 

8. PROIECT de HOTĂRÎRE  Nr.21385 din 26.05.2022 privind actualizarea  indicatorilor tehnico-economici (faza 

atribuire contract) pentru obiectivul de investiții “Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat public 

în comuna Bod - județul Brașov – etapa II” – Lotul 1. 

9. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.21388 din 26.05.2022 privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-

economice (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții “Sistematizare verticală Campus socio-educațional în 

comuna Bod – județul Brașov”.  

10.  PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.21391 din 26.05.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (etapa 

S.F.) pentru obiectivul de investiții “Sistematizare verticală Campus socio-educațional în comuna Bod – județul 

Brașov”. 

11. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.21426 din 26.05.2022 privind aprobarea participării în cadrul proiectului 

PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local pentru accesarea fondurilor europene aferente Planului 

Național de Redresare și Reziliență cu obiectivul de investiție “Realizare și implementare sistem integrat de 

monitorizare video în comuna Bod – județul Brașov – Etapa I”. 
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12. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.21429 din 26.05.2022 privind aprobarea participării în cadrul proiectului 

PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local pentru accesarea fondurilor europene aferente Planului 

Național de Redresare și Reziliență cu obiectivul de investiție “Realizare și implementare sistem integrat de 

monitorizare video în comuna Bod – județul Brașov – Etapa II”. 

13. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 21423 din 26.05.202  privind aprobarea Actului Adițional nr. 6 la Contractul nr. 

9225 din 30.05.2017 privind delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare a comunei Bod. 

14. DIVERSE: 

▪ Adresa nr.22/2022 a Parohiei Evanghelice C.A Bod, înregistrată la Primăria comunei Bod cu nr. 

21569/2022. 

 

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. 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele și Prenumele 

consilierului local 
Semnătura 

 BODEAN GHEORGHE   

 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 

 


