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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Dosar de ședință Consiliul Local Bod 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar – Primar 

1exemplar – Compartiment Juridic 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 18.06.2020 

HOTĂRÂREA nr.112 

privind împuternicirea viceprimarului comunei Bod de a semna actele necesare punerii în aplicare a HCL nr. 

24/22.02.2008 cu privire la dl. Ungureanu Vasile 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.12124/11.06.2020, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.12123/11.06.2020, întocmit de Silvia DAVID, consilier juridic; 

▪ Cererea  domnului Ungureanu Vasile înregistrată cu nr. 12074/10.06.2020;  

▪ HCL nr. 24/22.02.2008 privind aprobarea vânzării terenului situat în comuna Bod, Bod Colonie, înscris în 

CF nr. 6050 nr. top  110830/2/26/51/4 conform anexei; 

▪ Adresa nr. 2977/05.05.2008 a Primăriei comunei Bod; 

▪ Adresa nr. 1552/07.03.2008 a Primăriei comunei Bod; 

▪ Chitanța pentru creanțele bugetelor locale nr. 8850664/08.12.2008 emisă de Primăria comunei Bod 

▪ HCL nr. 88/27.06.2019 privind modificarea HCL nr. 24/22.02.2008 privind aprobarea vânzării terenului 

situat în comuna Bod, Bod Colonie, înscris în CF nr. 6050 nr. top conform anexei și împuternicirea 

viceprimarului comunei Bod de a semna actele necesare punerii în aplicare a HCL nr. 24/22.02.2008 ; 

▪ Dispozițiile art.553 alin.(4), art.885, art.888, art.1763, art.1764, art.1763 Cod Civil; 

▪ Dispozițiile Legii nr.7 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

▪ Dispozițiile art.8 alin.(5), art. 29 alin.(1) și alin.(2) lit.c), art.139 alin.(3) lit.g), art.196 alin.(1) din OUG 

nr.57/2019; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.c), art.139 alin.(3) lit.g), art.196 alin.(1) lit.a), art.243 alin.(1) lit.a), 

art.355 din OUG nr. 57/2019, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Consiliul Local al Comunei Bod împuternicește viceprimarul comunei Bod pentru a semna actele necesare 

punerii în aplicare a HCL nr. 24/22.02.2008 cu privire la dl. Ungureanu Vasile. 

Art.2 Prezenta hotărâre se aduce 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. 


