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comunei Bod. 

P a g i n ă  1 | 3 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BOD 
Școlii, 139, Bod, Brașov, 507015 

tel: +40 268283099   fax: +40 268283190 
contact@primariabod.ro      www.primariabod.ro  

 
din 25.08.2020 
 

DISPOZIȚIE nr.187 

privind constituirea comisiei de verificare a dreptului de proprietate ori a altor drepturi reale și de acordare 
a despăgubirilor pentru terenurile 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.19310/25.08.2020, întocmit de compartimentul 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 

▪ Dispoziția de primar nr.186/24.08.2020 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 

▪ 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 

▪ Adresa Instituției Prefectului județului Brașov nr. 545/04.08.2020, înregistrată la Primăria comunei 
Bod cu nr. 18143/05.08.2020 

▪ Adresa OCPI Brașov nr. 11383/04.08.2020, înregistrată la Primăria comunei Bod cu nr. 
18390/10.08.2020 
 

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: 
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Art.1 Se constituie Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altor drepturi reale și de acordare 
a despăgubirilor pentru terenurile 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, în următoarea 
componență: 

1. Sergiu ARSENE, Primarul comunei Bod, 
2. Adrian ENESCU, reprezentantul Instituției Prefectului Județului Brașov, 
3. Constantin VASILIU, reprezentantul OCPI Brașov, 
4. Silvia DAVID reprezentant al expropriatorului 
5. Daniela-Laura AXENIE reprezentant al expropriatorului – secretarul comisiei 

Art.2 În calitate de membri supleanți în Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altor drepturi 
reale și de acordare a despăgubirilor pentru terenurile 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, pentru reprezentații expropriatorului a căror prezență Ia lucrările comisiei este 
obligatorie, sunt desemnate următoarele persoane: 

1. Maria Spanache 
2. Crenguța Barbălată 

Art.3 Membrii Comisiei constituită conform art. 1 din prezenta dispoziție au acces nelimitat la registre și 
arhive. 
Art.4 Comisia constituită conform art. 1 din prezenta dispoziție își va desfășura activitatea începând cu data 
de 03.09.2020 la sediul Primăriei comunei Bod. 
Art.5 Ședințele comisiei se vor desfășura până la data la care vor fi emise și comunicate toate hotărârile (de 
acordare a despăgubirilor pentru imobilele supuse exproprierii), dar nu mai târziu de data de 05.09.2020, 
conform art. 
Art.6 Comisia constituită conform art. 1 din prezenta dispoziție este legal întrunită și își poate desfășura 
lucrările în prezența a cel puțin 3 membrii, prezența reprezentanților expropriatorului fiind obligatorie. 
Art.7 Comisia constituită conform art. 1 din prezenta dispoziție va îndeplini următoarele atribuții: 
7.1 Secretarul comisiei constituie registre și arhive speciale în care se vor înregistra cererile și 
originalele/copiile legalizate ale documentelor anexate acestora. 
7.2 registrele vor cuprinde mențiuni privitoare la: 
7.2.1 data înregistrării 
7.2.2 numele și prenumele titularului cererii 
7.2.3 elementele de identificare ale imobilului pentru care se solicită despăgubirea, nr. cadastral, suprafața, 
proprietarul sau titularul dr. real. 
7.2.4 documentele doveditoare care însoțesc cererea. 
7.3 Comisa: 
7.3.1 constatată acceptarea/neacceptarea cuantumului despăgubirii de către proprietarii sau titularii altor 
drepturi reale asupra imobilelor supuse exproprierii. 
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7.3.2 analizează cererile și documentele doveditoare anexate acestora. în termen de 10 zile de la data 
începerii activității. 
7.3.3 constată că dosarul nu este complet și convoacă titularul cererii. în scris, prin poștă, cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire, în vederea completării documentelor și a semnării procesului-verbal. 
7.3.4 transmite adrese către proprietarii sau titularii altor drepturi reale în scris în vederea completării 
documentației depuse; 
7.3.4 constată că dosarul este complet și convoacă titularul/titularii cererii în scris, prin poștă, cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire, în vederea semnării procesului-verbal: 
7.3.5 încheie procesul-verbal ca urmare a analizării cererilor și documentelor anexate acestora, în care se 
menționează, după caz. acordul sau dezacordul proprietarilor cu privire ia valoarea despăgubirilor; 
7.3.6 adoptă hotărârii de stabilire a despăgubirilor în termen de 2 zile de Ia încheierea procesului-verbal, și 
le comunică persoanele îndreptățite. 
7.3.7 fiecare hotărâre va cuprind mențiuni privitoare la: 
7.3.7.1. data emiterii și componența comisiei. 
7.3.7.2 elementele de identificare ale imobilului afectat. 
7.3.7.3 datele de identificare ale titularului cererii, numele și prenumele persoanei îndreptățite să primească 
despăgubiri cu mențiunea conform căreia nu a fost depusă nicio cerere. 
7.3.7.4 acordul/dezacordul persoanelor îndreptățite să primească despăgubiri cu privire la cuantumul 
despăgubirilor, exprimat în cuprinsul procesului-verbal, sau mențiunea referitoare la neprezentarea acestuia 
la comisie. 
7.3.7.5 valoarea despăgubirilor și modul de plată al acestora. 
7.3.7.6 documentele avute în vedere la emiterea hotărârii. 
7.3.7.7 concluzia comisiei și textul de lege pe care se întemeiază. 
7.4.7.8 calea de atac împotriva hotărârii și termenul în care poate fi exercitat. 
7.3.8 hotărârea comisiei se emite în 4 exemplare originale și poartă semnăturile membrilor comisiei. 
7.3.9 hotărârea va avea ca anexă procesul-verbal întocmit. 
7.3.10 hotărârea comisiei poate fi revocată pentru motive temeinic, situația în care va fi notificat titularul 
cererii. 
7.3.11 afișează în extras hotărârea de stabilire a despăgubirilor la sediul Primăriei comunei Bod și pe pagina 
proprie de internet a expropriatorului; 
Art.8 Comisia constituită conform art. 1 din prezenta dispoziție și compartimentele din cadrul aparatului de 
specialitate din cadrul Primăriei comunei Bod vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții, care a 
fost redactată în 4 exemplare originale. 
Art.9 Prezenta dispoziție se va comunica persoanelor interesate, membrilor comisiei și se afișează la sediul 
Primăriei comunei Bod și pe pagina de internet a acestei. 

 

Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,        Secretar general, 

Sergiu ARSENE        Daniela-Laura AXENIE 


