CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD
JUDEȚUL BRAȘOV
ROMÂNIA
din 27.08.2020
HOTĂRÂREA nr.165
privind aprobarea radierii dreptului de administrare operativă în favoarea ICRAL Brașov asupra unor imobile
situate în comuna Bod

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD
Având în vedere:
▪ Referatul de aprobare nr.19033/20.08.2020, întocmit de Primarul comunei Bod;
▪ Raportul de specialitate nr.19032/20.04.2020, întocmit de Ionela-Mirela MEDREA, inspector –
Agricol și Mediu;
▪ Legea nr. 287/2009, republicată privind Noul Cod civil;
▪ Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele
de cadastru și carte funciară;
▪ Legea nr. 7/1996, republicată a cadastrului şi a publicităţii imobiliare;
▪ Adresa RIAL Brașov nr.3564/544/28.06.2019, înregistrată la primăria Comunei Bod cu
nr.18611/08.07.2019;
▪ Protocol privind predarea patrimoniului la RASC Feldioara potrivit deciziei nr.9/11.01.1991 a
Prefecturii Brașov;
În temeiul prevederilor art.301 și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ:
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă radierea dreptului de administrare operativă în favoarea ICRAL
Brașov asupra unor imobile situate în comuna Bod, conform ANEXEI ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2 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 Agricol și Mediu
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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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