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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 Patrimoniu 

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 27.08.2020 

 

HOTĂRÂREA nr.168 

privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor cote PUCG  asupra 

unor terenuri cu destinație: drum, stație apă și loc foraj, zonă verde și fosă septică, situate în intravilan 

comuna Bod, sat Bod, PUZ-„Construire ansamblu de locuințe DJ 103 Bod, beneficiar Coman Nelu Sorin 

aprobat prin HCL nr.74/27.06.2007, 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.19115/21.08.2020, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.19114/21.08.2020, întocmit de Maria SPANACHE, Inspector - Urbanism; 

▪ Extrasele de Carte Funciara nr. 102086/02.03.2020, 102110/07.07.2020, 102033/07.07.2020 și 

102032/07.07.2020 

▪ Declarația de renunțare autentificată sub nr. 606/29.07.2020 – AXÎNIA Constantin-Dan identic cu 

AXINIA Constantin-Dan și AXÎNIA Simona identic cu AXINIA Simona 

▪ Cererea nr.17741/29.07.2020– AXINIA Constantin-Dan 

▪ 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. 606/29.07.2020 – prin care AXINIA 

Constantin-Dan și AXINIA Simona renunță la dreptul de proprietate asupra următoarelor : 

a) cota de 236/20.000 din terenul în suprafață de 388 mp situat în intravilan Comuna Bod, sat Bod, 

CF nr.102032 Bod cad. 102032, teren arabil cu destinație fosă septică 

b) cota de 236/20.000 din terenul în suprafață de 581 mp situat în intravilan Comuna Bod, sat Bod, 

CF nr.102110 Bod cad. 102110, teren arabil cu destinație stație apă și loc foraj apă 

c) cota de 236/20.000 din terenul în suprafață de 539 mp situat în intravilan Comuna Bod, sat Bod, 

CF nr.102033 Bod cad. 102033, teren arabil cu destinație zonă verde 

d) cota de 236/20.000 din terenul în suprafață de 7.038 mp situat în intravilan Comuna Bod, sat Bod, 

CF nr.102086 Bod cad. 1574, teren arabil cu destinație drum de acces 
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Art.2 Se aprobă atestarea la domeniul public al Comunei Bod a cotei de 236/20.000 din terenul în 

suprafață de 388 mp situat în intravilan Comuna Bod, sat Bod, CF nr.102032 Bod cad. 102032, a cotei de 

236/20.000 din terenul în suprafață de 581 mp situat în intravilan Comuna Bod, sat Bod, CF nr.102110 Bod 

cad. 102110, a cotei de 236/20.000 din terenul în suprafață de 539 mp situat în intravilan Comuna Bod, sat 

Bod, CF nr.102033 Bod cad. 102033, a cotei de 236/20.000 din terenul în suprafață de 7.038 mp situat în 

intravilan Comuna Bod, sat Bod, CF nr.102086 Bod cad. 1574, menționate la art.1. 

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 8 voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenți. 

 


