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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 
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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.163 

privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale 

comuna Bod, județul Brașov  

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.11787/04.06.2020, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.11786/04.06.2020, întocmit de Elena-Maria FODOR, Șef Serviciu 

Economic; 

▪ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

▪ HG nr.972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov , precum și al orașelor și 

comunelor din județul Brașov- Anexa Nr. 13 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

comunei Bod; 

▪ Legea nr. 287/2009, republicată privind Noul Cod civil; 

▪ Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, actualizată; 

▪ Extrasele de Carte Funciară atașate Anexei 1 la prezentul raport, din care rezultă dreptul de 

proprietate pentru bunurile cuprinse în aceasta; 

▪ Declarațiile Secretarului General al UAT de la nr.9460-9490/15.04.2020 potrivit căreia bunurile în 

cauză nu fac obiectul unor cereri de reconstituire și litigii la momentul inventarierii; 

▪ Procesul – verbal nr. 9000/03.04.2020 întocmit de comisia specială de inventariere și actualizare a 

domeniului public și privat al comunei Bod numită prin dispoziția Primarului nr. 84/19.03.2020. 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1),art 139 alin.(3) lit. g),art.196, art.287 lit.b) și art 289 alin. (5), alin (6) din 

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

unității administrativ-teritoriale comuna Bod, județul Brașov, conform ANEXEI 1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Consiliul Local al comunei Bod aprobă radierea următoarelor poziții din Anexa 13 la HG 972/2002, 

după cum urmează: 

- Cămin Cultural (casa roșie) – această clădire a fost retrocedată Parohiei Evanghelice C.A. Bod; 
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- Dispensar veterinar Bod – Sat – această clădire a fost câștigată în instanță de vechiul proprietar; 

- Adăpost stație autobuz – această clădire a fost înstrăinată; 

- Școală Generală Bod – Sat – această clădire a fost retrocedată Parohiei Evanghelice C.A. Bod; 

- Grădiniță Bod – Sat – a fost retrocedată Parohiei Evanghelice C.A. Bod; 

- Pășune comunală – face parte din domeniul privat al comunei Bod. 

- De la 16 la 28 – informațiile legate de străzile din domeniul public au fost actualizate; 

- Calculator – AMD K6 II 266/MB; 

- Hard Disk – Hdd 3.2GB Seagate (ULTRA DMA); 

- Imprimanta – Canon BJC-250; 

- Calculator – PC 482; 

- Imprimantă – FUJITSU; 

- Copiator – XEROX 5310. 

Art.3 Consiliul Local Bod aprobă completarea  Anexei 1 cu pozițiile de la 10 la 76. 

Art.4 Consiliul Local Bod aprobă actualizarea Anexei cu următoarele obiective: 

- Sediul Consiliului Local Bod; 

- Cămin Cultural; 

- Dispensar uman - Bod Sat; 

- Teren de sport – Bod Sat; 

- Școală Generală Bod – Sat; 

- Școală Generală Bod – Colonie; 

- Parcul comunal Bod. 

Art. 5 Prin prezenta hotărâre își încetează aplicabilitatea HCL nr.132/30.08.2019 privind modificarea Anexei 

13 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bod, din H.G. 972/2002 privind atestarea 

domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov. 

Art.6 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. 

 


