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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 – Consiliul Județean Brașov   
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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 05.12.2022  

 

HOTĂRÂREA nr.221 

privind participarea comunei Bod la implementarea proiectului din Investiția I.4 "Implementarea a 3.000 km de trasee 

cicloturistice la nivel național" finanțat din PNRR, Componenta 11-turism și cultură  

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.36474/05.12.2022, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr.36476/05.12.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.36475/05.12.2022, întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT Bod; 

▪ Art.120 alin.(1), art. 121 alin.(1) și alin.(2), art. 138 alin.(1) și alin(4) din Constituția României; 

▪ Art.3 și art.4 din Carta europeană  a utonomiei locale, adoptată la Strabourg la 15 octombrie 1985, rectificată prin 

Legea nr. 199/1997; 

▪ Art. 7 alin.(2) din Codul Civil, adoptat prin Legea nr.287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;  

▪ Ordinului nr. 2.506 din 22 septembrie 2022 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de realizare a 

pistelor pentru biciclete, art.10-Criterii de eligibilitate a solicitantului, alin.1, lit.b) și Anexa nr.1 – CERERE de 

finanțare nerambursabilă, care urmează a fi depusă la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor-Administrația 

Fondului pentru Mediu, în care la pct. D, litera i, aliniatul 3, 

▪ Adresa nr.630236049/(R6)22 din 29.11.2022 a Consiliului Județean Brașov înregistrată la Primăria comunei Bod 

cu nr.36388/29.11.2022,  

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit. b), lit. c), alin.(4) lit .d) , alin.(7) lit.r), lit.s) și art.196 din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Se aprobă participarea comunei Bod, alături  de alte unități administrativ-teritoriale din cadrul județului dar și din 

alte județe învecinate, la implementarea proiectului  din Investiția I.4 "Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la 

nivel național" finanțat din PNRR, Componenta 11-turism și cultură.  

ART.2 Se mandatează Primarul comunei Bod să semneze în numele și pe seama Comunei Bod, Acordul de Parteneriat la 

cererea de finanțare a proiectului  "Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național" finanțat din PNRR, 

Componenta 11-turism și cultură, cu toate anexele, a tuturor documentelor aferente proiectului și să reprezinte comuna și 

Consiliul Local al comunei Bod în relația cu MDLPA.   

ART.3 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

ART.4 Secretarul general al comunei Bod va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului Județului Brașov, primarului 

comunei Bod și va dispune postarea acesteia pe site-ul propriu. 

                                                                                                                                                     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. 
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