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Nr.24973 din 21.07.2022 

 

Primarul comunei Bod, județul Brașov 

In conformitate cu art.136 alin(8) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Bod următorul: 

 

 
PROIECT de HOTĂRÂRE 

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

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referat de aprobare nr.24975/21.07.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.24974/21.07.2022., întocmit de Georgeta-Antonela ANCU-Compartimentul 

Contabilitate-    Serviciu Economic;  

▪ prevederile art.19, lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și  

completările ulterioare; 

▪ prevederile art. 129 alin.(4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

▪ Adresa Școlii Gimnaziale Bod nr. 1238/14.07.2022 înregistrată la Primăria comunei Bod sub nr. 

24602/15.07.2022; 

▪ Adresa Clubului Sportiv Brenndorf nr. 83/20.07.2022 înregistrată la Primăria comunei Bod sub nr. 

24939/20.07.2022; 

▪ Referat de necesitate nr.24857/19.07.2022 privind achiziția Plan parcelar - Lunca Bodului(Araci) Tarla 

11-12, întocmit de Secretar General Daniela-Laura AXENIE; 

▪ Referat de necesitate nr.24829/19.07.2022 privind achiziționarea documentației tehnico-economice 

faza S.F. și Pth pentru obiectivul de investiție, „Reabilitare și modernizare străzi și drumuri de interes 

local  în comuna Bod, județul Brașov-Etapa I”, întocmit de consilier Achiziții-Investiții Maria-Daniela 

GAVRILOIU; 

▪ Referat de necesitate nr.24830/19.07.2022 privind achiziționarea documentației tehnico-economice 

faza S.F. și Pth pentru obiectivul de investiție, „Reabilitare și modernizare străzi și drumuri de interes 

local  în comuna Bod, județul Brașov-Etapa II”, întocmit de consilier Achiziții-Investiții Maria-Daniela 

GAVRILOIU; 

▪ Referat de necesitate nr.24831/19.07.2022 privind achiziționarea unor servicii de elaborare 

documentații în vederea obținerii ATR – DEE România și  lucrări de execuție branșamente  în vederea 

realizării obiectivului de investiție pentru obiectivul de investiție, „Construire, extindere și modernizare 

sistem de iluminat public în comuna Bod - județul Brasov - etapa II”, întocmit de consilier Achiziții-

Investiții Maria-Daniela GAVRILOIU. 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(4) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din  OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ: 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Consiliul local al comunei Bod aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod 

pe anul 2022 , conform  ANEXEI  ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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ART.2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod, prin aparatul de specialitate. 

 

Inițiator,                           Vizat pentru legalitate, 

Primarul comunei Bod,                          Secretar general UAT, 

Sergiu ARSENE                            Daniela-Laura AXENIE 

 


