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Nr. 26475 din 16.08.2022 

 

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 modificarea HCL 126/23.06.2022 privind corecția valorii de inventar a activelor fixe rezultate din 

obiectivul de investiție ”Rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Bod, Comuna Bod, Județul 

Brașov”, în evidențele contabile ale Comunei Bod și SC COMPANIA APA BRAȘOV S.A. în calitate de Operator 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr. 26477/16.08.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.26476/16.08.2022, întocmit de Maria-Daniela GAVRILOIU, Șef Birou 

Economic; 

▪ Contractul de lucrări nr.1594/04.10.2007 încheiat între Comuna Bod și S.C. HIDROCONSTRUCȚIA SA; 

▪ Hotărârea Consiliului Local Bod nr. 126/23.06.2022 privind corecția valorii de inventar a activelor fixe 

rezultate din obiectivul de investiție ”Rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Bod, 

Comuna Bod, Județul Brașov”, în evidențele contabile ale Comunei Bod și SC COMPANIA APA BRAȘOV 

S.A. în calitate de Operator; 

▪ Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat la 

data de 24.09.2008 între ADI „În domeniul Apei din județul Brașov” în numele UAT Comuna Bod – în 

calitate de Autoritare Delegantă și SC COMPANIA APA BRAȘOV S.A. în calitate de Operator; 

▪ Legea nr. 51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

▪ Legea nr. 241/22.06.2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare*) republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c), lit.)d, art.297 ali.(1), art.298 alin.(1) și art.196 din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă modificarea Anexei privind corecția valorii de inventar a activelor 

fixe rezultate din obiectivul de investiție ”Rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Bod, Comuna 

Bod, Județul Brașov”, în evidențele contabile ale Comunei Bod și SC COMPANIA APA BRAȘOV S.A. în calitate 

de Operator, în valoare de 8.370.908,01 lei, Anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

ART.2 Celelalte articole prevăzute în HCL nr.126/23.06.2022 privind corecția valorii de inventar a activelor fixe 

rezultate din obiectivul de investiție ”Rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Bod, Comuna Bod, 

Județul Brașov”, în evidențele contabile ale Comunei Bod și SC COMPANIA APA BRAȘOV S.A. în calitate de 

Operator, rămân neschimbate. 

ART.3 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 
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