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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 – Ocolul Silvic Codrii Cetății  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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. 

P a g i n a  1 | 1 

 

din 15.12.2022  

 

 

HOTĂRÂREA nr.226 

privind desemnarea reprezentantului comunei Bod în  Consiliului de coordonare al asociației Unităților 

Administrativ Teritoriale, Municipiul Codlea, Comuna Feldioara, Comuna Crisbav, Comuna Hălchiu și Comuna 

Bod 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.37104/12.12.2022, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr.37108/12.12.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.37107/12.12.2022.2020, întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar 

general; 

▪ Prevederile art.2, pct. 2, lit.b, art. 2, pct.3, art.3, pct.2, art.5, art.6, art.7, art.9, art.12, alin.1, alin.2 și alin.5  

O.U.G nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 

▪ H.G nr.722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G 

nr.109/2016 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 

▪ Prevederile art.131 din OUG 57/20109 privind Codul Administrativ; 

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

administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1Se numește reprezentantul comunei Bod în  Consiliului de coordonare al asociației Unităților 

Administrativ Teritoriale, Municipiul Codlea, Comuna Feldioara, Comuna Crisbav, Comuna Hălchiu și Comuna 

Bod, în persoana domnului/doamnei consilier Gheorghe Bodean, pe o perioadă de 2  ani , începând cu data 

prezentei hotărâri. 

ART.2 Începând cu data prezentei își încetează aplicabilitatea HCL nr. 199/26.11.2020 privind desemnarea 

reprezentantului comunei Bod în  Consiliului de coordonare al asociației Unităților Administrativ Teritoriale, 

Municipiul Codlea, Comuna Feldioara, Comuna Crisbav, Comuna Hălchiu și Comuna Bod.  

ART.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc persoana nominalizată la art.1. 

 

                                                                                                                                        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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