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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Dosar de ședință Consiliul Local Bod 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar - Primar 

1 exemplar – Clubului Sportiv Brenndorf 
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Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr.679/2016 

în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile 

prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei comunei Bod. 
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din 03.10.2022 

 

HOTĂRÂREA nr.191 

privind modificarea componenței  membrilor Consiliului Director al Clubului Sportiv Brenndorf 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.29571/29.09.2022, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr.29573/29.10.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr. 91/29.09.2022, întocmit de Ștefan-Ironim Hulpoi, Director al Clubului 

Sportiv Brenndorf și înregistrat la Primăria comunei Bod cu nr.29572/29.09.2022 ; 

▪ Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificări și completări ulterioare; 

▪ Hotărârea nr.884/2001 pentru aprobarea regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii 

educației fizice și sportului  nr.69/2000; 

▪ Hotărârea Consiliului Local nr.33/21.03.2019 privind aprobarea înființării „Clubului Sportiv Brenndorf”; 

▪ Hotărârea Consiliului Local nr.88/28.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al „Clubului Sportiv Brenndorf; 

▪ Cererea de demisie a secretarului Consiliului Director al Clubului Sportiv Brenndorf – BODEAN 

Gheorghe înregistrată cu nr.29525/28.09.2022 la Primăria comunei Bod și cu nr.90/28.09.2022 la CS. 

Brenndorf; 

▪ Hotărârea Consiliului Local nr.34/25.02.2021 privind aprobarea membrilor Consiliului Director al 

Clubului Sportiv Brenndorf; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(7) lit.d) și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Se aprobă modificarea componenței membrilor Consiliului Director al Clubului Sportiv Brenndorf, în 

următorul sens: 

                            1. Președinte-LAZĂR Attila 

                             2.Vicepreședinte- CIUCĂȘEL Mircea 

                             3. Secretar-TAMAS Levente 

ART.2 De la data prezentei, orice altă hotărâre în acest sens își încetează aplicabilitatea.   

ART.3 Prezenta hotărâre se aduce 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 15 voturi pentru  din totalul de 15 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 


