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din 23.06.2022  

 

 

HOTĂRÂREA nr.130 

privind aprobarea taxelor speciale de funcționare a platformei de depozitare a gunoiului de grajd, aflată în domeniul public 

al Comunei BOD 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.22388/10.06.2022, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Referat de aprobare nr.22390/10.06.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.22389/10.06.2022, întocmit de Viceprimarul comunei Bod;  

▪ ORDIN nr. 333 din 2 martie 2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor 

împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, precum şi a Programului de acțiune pentru protecția 

apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricol; 

▪ Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014, cu completările și modificările ulterioare, 

pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viață al populației; 

▪ Hotărârea nr. 857 din 24 august 2011 privind stabilirea şi sancționarea contravențiilor la normele din domeniul 

sănătății publice; 

▪ Procesul verbal de recepție finală la terminarea lucrărilor nr. 32/23.09.2021 privind execuția lucrărilor de 

construcții aferente investiției ”Construire platformă de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna 

Bod, jud. Brasov"; 

▪ Autorizația de mediu nr. 90 din 11.05.2022 privind platforma comunală de depozitare si gospodărire a gunoiului 

de grajd; 

▪ Nota de fundamentare nr. 22378 din 10.06.2022  privind taxele speciale pentru funcționarea platformei de 

depozitare a gunoiului de grajd; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.i) și art.196 alin.(1) lit.a) din  OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ: 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă taxele speciale de funcționare a platformei de depozitare a gunoiului de 

grajd, după cum urmează: 

▪ Servicii de colectare și transport a gunoiului de grajd : 35,7 lei/ m3; 

▪ Servicii de împrăștiere a compostului: 21,4 lei/ m3; 

▪ Servicii de vânzare a compostului la poarta platformei: 70 lei / m3 ; 

▪ Servicii de încărcare a compostului/gunoiului de grajd: 100 lei / ora de funcționare; 

ART.2 Consiliul Local al comunei Bod aprobă gratuitatea serviciului de depozitare a gunoiului de grajd, în vederea 

transformării în compost, pentru cetățenii din comuna Bod și fermele de pe raza UAT Bod.  

ART.3 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 10 voturi pentru și 3 abțineri din totalul de 13 consilieri prezenți. 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI  BOD 
Școlii, 139, Bod, Brașov, 507015 

tel: +40 268283099   fax: +40 268283190 

contact@primariabod.ro      www.primariabod.ro  

 

v1 


