CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD
JUDEȚUL BRAȘOV
ROMÂNIA
din 27.08.2020
HOTĂRÂREA nr.159
privind aprobarea dării în folosință cu titlu gratuit către Parohia Ortodoxă Bod-Colonie a terenului înscris în CF
nr.106862 Bod, nr. top.106862, în suprafață de 693 mp
CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD
Având în vedere:
▪ Referatul de aprobare nr.18970/19.08.2020, întocmit de Primarul comunei Bod;
▪ Raportul de specialitate nr.18969/19.08.2020, întocmit de Anca-Simona UJFALVI BODEAN, inspector
specialitate – Patrimoniu;
▪ Prevederile art.8 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general
al cultelor;
▪ Prevederile art. 40 și art. 42 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române;
▪ Prevederile art. 286 alin. (4), art. 297, art. 349 - 351 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,
▪ Prevederile art. 874 Cod civil;
▪ HCL nr.117/18.06.2020 privind aprobarea alipirii imobilelor înscrise in CF nr.106757 și CF nr.106759;
▪ Prevederile art.362 alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c), art.139 alin.(3) lit.g) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ:
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă darea în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe Bod-Colonie a terenului
înscris în CF 106862, nr. cad. 106862 în suprafață de 693 mp, pe o durată limitată, respectiv pe o perioadă de
50 de ani.
Art.2 Consiliul Local al comunei Bod aprobă modelul Contractului de dare în folosință, care va fi încheiat între
Comuna Bod și Parohia Ortodoxă Română Bod -Colonie, conform ANEXEI ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate.

Președinte de ședință,
Gheorghe BODEAN

Vizat pentru legalitate,
Secretar general,
Daniela-Laura AXENIE

Hotărârea a fost adoptată cu 8 voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenți.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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 – Parohia Ortodoxă Colonia-Bod
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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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