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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 - Compartimentul Urbanism 
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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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CONSILIUL LOCAL al  COMUNEI  BOD 

JUDEȚUL BRAȘOV 

ROMÂNIA 
 

 din 30.01.2020 

 

HOTĂRÂREA nr.19 

privind emiterea avizului de oportunitate pentru P.U.Z. – Proiect Urbanistic Zonal ”Amenajare spații verzi și 

modernizare circulații în sat Colonia Bod și zona străzilor Viorelelor și Lalelelor ” din sat Colonia Bod, 

comuna Bod, județul Brașov 

 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.6110/30.01.2020, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.6109/30.01.2020, întocmit de Maria SPANACHE, inspector – 

compartimentul Urbanism; 

▪ documentația privind avizarea studiului de oportunitate pentru P.U.Z. – Proiect Urbanistic Zonal 

”Amenajare spații verzi și modernizare circulații în sat Colonia Bod și zona străzilor Viorelelor și 

Lalelelor ” din sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov; 

▪ art.32 din Ordonanţa pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismului; 

▪ art.25 alin.(1) şi art.47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

▪ art.2  alin.2 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările ulterioare; 

▪ prevederile legale de întocmire și aprobare documentații de urbanism, în care sunt prevăzute 

reglementările care se stabilesc în cadrul acestora asupra zonei studiate, respectiv: 

a) organizarea reţelei stradale; 

b) organizarea arhitectural-urbanistică în funcţie de caracteristicile structurii urbane; 

c) modul de utilizare a terenurilor; 

d) dezvoltarea infrastructurii edilitare; 

e) statutul juridic şi circulaţia terenurilor; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(4) lit.d) alin.(6) lit.c) și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 
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Art.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă emiterea avizului de oportunitate pentru P.U.Z. – Proiect 

Urbanistic Zonal ”Amenajare spații verzi și modernizare circulații în sat Colonia Bod și zona străzilor 

Viorelelor și Lalelelor ” din sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov. 

 

Art.2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

 

             Vizat pentru legalitate, 

Președinte de ședință,                  Secretar general, 

Gheorghe BODEAN         Daniela-Laura AXENIE 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenți. 


