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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 – Compartiment Urbanism 

1 exemplar – OCPI Brașov 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 ă  1 | 1 

CONSILIUL LOCAL al  COMUNEI  BOD 

JUDEȚUL BRAȘOV 

ROMÂNIA 
 

 din 18.06.2020 

HOTĂRÂREA nr.100 

privind acceptarea declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenului înscris în CF nr.106629 

Bod cad. 106629, în suprafață de 6.952 mp situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei 

Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.12127/11.06.2020, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.12126/11.06.2020, întocmit de Maria SPANACHE, inspector – 

compartimentul Urbanism; 

▪ Extrasul de Carte Funciara nr. 106629 din 17.02.2020; 

▪ Declarația de renunțare autentificată sub nr. 273/14.02.2019 – VINTILĂ Letiția-Rafira; 

▪ Încheiere de îndreptare a unei erori materiale nr.02 din 20 mai 2020 – notar public SÂRBU Victor; 

▪ Cererea nr.7330/25.02.2020– VINTILĂ Letiția-Rafira; 

▪ Prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii nr. 287/2009 – Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c), alin.(7) lit.k) și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se acceptă declarația de renunțare autentificată sub nr. 273/14.02.2019 – VINTILĂ Letiția-Rafira, 

coroborată cu încheierea de îndreptare a unei erori materiale nr. 02/20.05.2020, renunță la dreptul de 

proprietate asupra terenului în suprafață de 6.952 mp situat în intravilan Comuna Bod, nr. CF 106629 

cad.106629, aflat în sat Bod, zona străzii Hărmanului, stradă laterală pe partea stângă pe direcția Bod-

Hărman, teren cu destinație drum conform „PUZ – Ansamblu de locuințe, modernizare drum, extindere 

utilități” beneficiar VINTILĂ Letiția-Rafira, aprobat prin HCL Bod nr.176/31.10.2019. 

Art.2 Se aprobă ca taxele aferente înscrierii definitive în Cartea Funciară să se achite din bugetul local. 

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, 

Gheorghe BODEAN         Daniela-Laura AXENIE 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru” din totalul de 11 consilieri prezenți. 


