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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 
1 exemplar - Colecție 
1 exemplar - Primar 
1 exemplar - Compartimentul Juridic 
21 exemplare - Persoanele menționate la art.7. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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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din 24.08.2020 
 

DISPOZIȚIE nr.186 

privind exproprierea imobilelor teren, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere, avizat de 
OCPI Brașov cu nr. 2028/09.07.2020, aprobat prin HCL nr. 140/16.07.2020, reprezentând amplasamentul 

lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200, 6,2 km” 
 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 
Având în vedere: 

• Referatul de motivare nr.19235/24.08.2020, întocmit de Silvia DAVID, Consilier juridic; 
• HCL nr.140/16.07.2020 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a unor imobile 

proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local 
Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200, 6,2 km; 

• Prevederile Legii nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară 
realizării unor obiective de interes național, județean și local, modificată prin Legea nr. 144/2019 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local; 

• Prevederile HG nr. 53/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective 
de interes național, județean și local; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b și art. 199 alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ: 
 

DISPUNE: 

 
Art.1 Se expropriază imobilele terenuri, proprietatea persoanelor fizice și juridice afectate de coridorul de 
expropriere, avizat de OCPI Brașov cu nr. 2028/09.07.2020, aprobat prin HCL nr. 140/16.07.2020 privind 
aprobarea declanșării procedurii de expropriere a unor imobile proprietate privată situate pe 
amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200, 6,2 
km, conform Anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta dispoziție. 
Art.2 Dispoziția privind exproprierea constituie, potrivit legii, titlu executoriu fără alte formalități, pentru 
predarea bunurilor imobile identificate în Anexa nr.1, atât împotriva persoanelor identificate în evidențele 
de carte funciară, cât și împotriva celor care pretind orice drept legat de aceste imobile, până la pronunțarea 
unei hotărâri judecătorești definitive cu privire la drepturile pretinse. 
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Art.3 Prezenta dispoziție produce efecte și în situația proprietarilor imobilelor cuprinse în lista Anexă 1 ce 
face parte integrantă din prezenta dispoziție de expropriere care nu s-au prezentat în termen de 20 de zile 
calendaristice de la data notificării, conform la art. 8 alin. (2) cu modificările și completările ulterioare, care 
nu au prezentat un titlu valabil, nu sunt cunoscuți proprietarii, succesiunilor nedeschise, a succesorilor 
necunoscuți, precum și în situația în care proprietarul nu este de acord cu valoarea despăgubirilor. 
Art.4 Contestația formulată împotriva prezentei dispoziții nu suspendă transferul dreptului de proprietate 
asupra bunurilor imobile prevăzute în Anexa 1 la prezenta dispoziție. 
Art.5 Transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor expropriate în proprietatea publică a Comunei 
Bod operează de drept de la data emiterii prezentei dispoziții și a consemnării sumelor aferente 
despăgubirilor pe numele persoanelor expropriate. 
Art.6 În baza prezentei Dispoziții de expropriere Comuna Bod va solicita înscrierea în Cartea Funciară  
dreptului de proprietate. 
Art.7 Prezenta dispoziție se comunică: 

1. Cornel FLOREA si Elena FLOREA 
2. Ioan Isabel TAUS și Violeta TAUS 
3. IORGA Nicolai si IORGA Ana 
4. Vasile LEVA și Silvia LEVA 
5. Constanța BORDEIANU 
6. Csaba LUKACSI și Manuela LUKACSI 
7. Nicolae PETROȘEL și Liviu Dan PETROȘEL 
8. Ioan COCOȘ și Pavelica COCOȘ 
9. Petru VIERU și Liliana Luminița VIERU 
10. Mihai DUREA și Angelica DUREA 
11. Dorin BĂLĂȘOIU și Eva BĂLĂȘOIU 
12. Nicolae NAZARIE și Valentina NAZARIE 
13. Ioan ROHAN și Ibolya ROHAN 
14. Gheorghe PLEȘEA și Maria PLEȘEA 
15. Toader SPULBER și Lucreția SPULBER 
16. Nicolae BOTORADU și Elena Diana BOTORADU 
17. Vergil COLTA si Mariana COLTA 
18. HIDACOM SRL 
19. Ioniță GHINDARU și Cristina-Maria GHINDARU 
20. NAGY Imrea Levente si NAGY Iuliana 
21. CENȚU SPRL pentru Fabrica de Zahăr Bod. 

 

Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,        Secretar general, 

Sergiu ARSENE        Daniela-Laura AXENIE 

 


