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CONSILIUL LOCAL al  COMUNEI  BOD 

JUDEȚUL BRAȘOV 

ROMÂNIA 
 

 din 27.08.2020 

 

HOTĂRÂREA nr.172 

privind acceptarea unei oferte de donație a cotelor de drum aferente terenului înscris în CF nr.102029, cad. 

102029 Bod în suprafață de 3.059 mp (cu destinație drum) situat în sat Bod,  PUZ Toma Rosana-Liliana ș.a., 

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.19132/21.08.2020, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.19131/21.08.2020, întocmit de Maria SPANACHE, Inspector - Urbanism; 

▪ Extrasul de Carte Funciara nr. 102029 din 05.08.2020; 

▪ Oferta de donație autentificată sub nr. 293/24.02.2016; 

▪ 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 oferta de donație autentificată sub nr. 561/02.06.2014 prin care se oferă cu titlu de donație 

comunei Bod cotele indivize din terenul în suprafață de 3.059 mp situat în intravilan Comuna Bod, sat Bod, 

CF nr.102029 Bod cad.102029, aflat în PUZ -„Construire ansamblu de locuinte individuale Dj 112 A Bod sat”, 

beneficiar Toma Rosana-Liliana ș.a. aprobat prin HCL nr.23/30.03.2009, după cum urmează: 

a) MUȘAT Maria – cota de 2.326.118/7.000.000 rămasă în CF 102029 diferită de cota de 

2545057/7.000.000 din oferta de donație nr. 561/02.06.2014. 

b) CLIPA Daniela, născută ANDREI, - cota de 250.000/7.000.000 

c) ANDREI Simon- cota de 250.000/7.000.000 

d) ANDREI Eusebiu-Octavian – cota de 250.000/7.000.000  

e) ANDREI Emilian – cota de 250.000/7.000.000 

f) ICLODEAN Damaris, născută ANDREI – cota de 250.000/7.000.000 

g) PÂRLEA Giorgel și PÂRLEA Petrica– cota de 255.941/7.000.000 

h) MOLDOVAN Cezar-Mihai și MOLDOVAN Georgeta-Dumitra– cota de 750.000/7.000.000 

(pozițiile B22, B24 și B25), și mandatară TUDOR Constantina cota de 500.000/7.000.000 

(pozițiile B23 și B26). 
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Art.2 Se aprobă atestarea la domeniul public al Comunei Bod a cotelor indivize din terenul în suprafață de 

3.059 mp situat în intravilan Comuna Bod, sat Bod, CF nr.102029 Bod cad.102029 conform ofertei de donație 

autentificată sub nr. 561/02.06.2014, 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. 

 


