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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 – Șef Birou Economic 
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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 24.11.2022  

 

 

HOTĂRÂREA nr.216 

privind darea în folosință gratuită a unui utilaj - Autospecială stins incendii IVECO EUROCARGO ML180E25K EVI_E – S180, 

către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al Județului Brașov 

 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.35504/24.11.2022, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr.35508/21.11.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.35506/21.11.2022, întocmit de Maria-Daniela GAVRILOIU, Șef Birou Econimic;  

▪ contractul de furnizare nr. 20849/23.05.2022 semnat între Comuna Bod și furnizorul BITERA SOLUTIONS S.R.L. 

având ca obiect furnizarea utilajului - Autospecială stins incendii IVECO EUROCARGO ML180E25K EVI_E – S180 – 

obiectiv de investiție “Dotare cu autospecială de stins incendii Comuna Bod”; 

▪ procesul verbal de predare-primire nr. 112/16.11.2022 înregistrat la Primăria Comunei Bod cu nr. 

34865/16.11.2022 și factura fiscală nr. BS022 0068/17.11.2022 înregistrată la Primăria Comunei Bod cu nr. 

35155/17.11.2022; 

▪ Protocolul de colaborare nr.4305883/11.02.2022 înregistrată la UAT Comuna Bod cu nr. 10163/11.02.2022 privind 

colaborarea permanentă în domeniul situațiilor de urgență între UAT Bod și Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență “’Țara Bârsei“ al județului Brașov; 

▪ Ordonanța nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea şi funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații 

de urgență; 

▪ Ordonanța de Urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență; 

În temeiul prevederilor art.108 lit.(d) art. 129 alin.(2), lit.c), alin.(6) lit. b), art. 349, art. 351  și art.196 alin.(1) lit.a) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă darea în folosință gratuită a unui utilaj - Autospecială stins incendii IVECO 

EUROCARGO ML180E25K EVI_E – S180, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al Județului Brașov. 

ART. 2 Consiliul Local al comunei Bod aprobă modelul de Contract de dare în folosință gratuită încheiat între Comuna Bod 

și ISU „Țara Bârsei” Brașov, conform ANEXEI, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 3 Prezenta hotărâre se duce 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 14 voturi pentru din totalul de 14 consilieri prezenți. 
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