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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar - Primar 

1 exemplar – Compartimentul Juridic 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

tel: +40 268283099   fax: +40 268283190 

contact@primariabod.ro      www.primariabod.ro  

 

din 22.10.2020 

 

DISPOZIȚIE nr. 222 

având ca obiect respingerea plângerii prealabile formulată de titularii dreptului de proprietate a terenurilor 
proprietate privată expropriate referitor la revocarea Dispoziției nr. 186 din 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 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr.23569 /22.10.2020, întocmit de Consilier Juridic Silvia DAVID;  

▪ Plângere prealabilă înregistrată la Primăria comunei Bod cu nr. 21770/25.09.2020, 
▪ 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, 

▪ Dispozițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ 

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. unic Se aprobă respingerea plângerii prealabile formulată de Florea Dinu Cornel, Leva Vasile, Bordeianu 

Constanța, Lukacsi Csaba, Petroșel Nicolae, Cocoș Ioan, Vieru Petru, Durea Mihai, Bălășoiu Dorin, Nazarie Nicolae, Rohan 
Ioan, Pleșa Gheorghe, Spulber Toader, Botoradu Nicolae, Ciucășel Ciprian Nicolae, SC Hidacom SRL titularii dreptului de 

proprietate a terenurilor proprietate privată expropriate, referitor la revocarea Dispoziției nr. 186 din 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 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE                      Daniela-Laura AXENIE 
 

                                


