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din  12.04.2022 

 

DISPOZIȚIE nr.151 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 18.04.2022, ora 1700, 

la Căminul Cultural al Comunei Bod 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

Având în vedere: 

▪ prevederile art.134 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ  

În temeiul art.196 lit.b)  din din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ:  

 

DISPUNE: 

 

ART.1 Se convoacă Consiliul Local al Comunei Bod, în ședință ordinară, în data de 18.04.2022, ora 17:00, la 

Căminul Cultural al Comunei Bod.  

ART.2  Proiectul ordinii de zi este următorul: 

1. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.14222 din 06.04.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 

anul 2022 al Ocolului  Silvic „Codrii Cetăților” RA Codlea. 

2. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 14445 din 11.04.2022 privind sancționarea disciplinară a domnului consilier 

Gheorghe BODEAN. 

3. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.18297 din 11.04.2022 privind aprobarea contractului de activitate si instruire 

sportivă pentru dl. Ștefan-Bogdan GAVRILOIU. 

4. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.18298 din 11.04.2022 privind aprobarea contractului de activitate si instruire 

sportivă pentru dl. Ioan HINTEA. 

5. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 14406 din 08.04.2022 privind aprobarea cesiunii  creanței comunei Bod, deținuta 

de debitoarea ANTREPRIZA ZAHAR BOD SRL, preluarea acesteia de către societatea BEST ACHIZITII S.R.L.  

6. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 15382 din 11.04.2022 privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul 

de proprietate asupra cotei indivize de 1955/36353 părți din terenul înscris în CF nr. 104866, nr. cad. 104866, 

în suprafață de 10.362 mp, teren cu destinație drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al 

comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 

7. PROIECT de HOTĂRÎRE  Nr. 16822 din 11.04.2022 privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul 

de proprietate asupra cotei indivize de 1/16 părți din terenul înscris în CF nr. 102104, nr. cad. 102104, în 

suprafață de 1675 mp, teren cu destinație drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei 

Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară. 

8. PROIECT de HOTĂRÎRE Nr. 18269 din 11.04.2022 privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul 

de proprietate asupra cotei indivize de 1/16 părți din terenul înscris în CF nr. 102104, nr. cad. 102104, în 

suprafață de 1675 mp, teren cu destinație drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei 

Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară.  

9. PROIECT de HOTĂRÎRE Nr. 18273 din 11.04.2022 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de 

dezlipire a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 105738 Bod. 

10. PROIECT de HOTĂRÎRE Nr.18386  din 12.04.2022 privind prelungirea termenului de valabilitate al PUZ 

„ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE, EXTINDERE UTILITĂȚI, MODERNIZARE INTERSECȚIE DJ 103”-investitori 

VASII NECULAI, VASII ELENA, NEAGOE GINEL.  

11. DIVERSE: 

▪ Raportul de verificare și certificare asupra situațiilor financiare, încheiate la 31 decembrie 2021, a 

Ocolului Silvic Codrii Cetăților RA . 
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 ART.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarului general al Comunei Bod. 

 

                                                                                                                                      Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                  Secretar general UAT, 

Sergiu ARSENE                 Daniela-Laura AXENIE 

 


