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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 Investiții 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 25.02.2021 

HOTĂRÂREA nr.20 

privind însușirea și aprobarea unei documentații cadastrale cu propunerea alipirii imobilelor înscrise în CF106522, 

CF106874, CF106995, CF106997, CF107003, CF107005, CF107007 Bod, în vederea realizării  obiectivului de investiție 

“Sistematizare verticală Campus socio-educațional în comuna Bod – județul Brașov“ 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr. 2932/03.02.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪  Raportul de specialitate nr.2931/03.02.2021, întocmit de Maria-Daniela GAVRILOIU, Consilier Achiziții Publice- 

Serviciu Economic; 

• HCL 17/30.01.2020 privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul 

de investiții “Sistematizare verticală Campus socio-educațional în comuna Bod – județul Brașov“ 

▪ Prevederile art. 880, art. 879 din Legea nr.287/2009, republicată privind Noul Cod civil; 

▪ Prevederile art. 132 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere 

în evidențele de cadastru și carte funciară; 

▪ Prevederile art. 41 alin (5) din Legea nr.7/1996, republicată a cadastrului și a publicității imobiliare; 

▪ Prevederile art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

▪ Extras CF106522, CF106874, CF106995, CF106997, CF107003, CF107005, CF107007 Bod; 

▪ Documentația cadastrală nr. 6586/15.01.2021 întocmită de OLDO SURVEY SRL cu propunerea alipirii imobilelor 

înscrise în CF106522, CF106874, CF106995, CF106997, CF107003, CF107005, CF107007 Bod. 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.c), art.139 alin.(3) lit.g), și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă și își însușește  documentația cadastrală, cu propunerea alipirii imobilelor 

înscrise în CF106522, CF106874, CF106995, CF106997, CF107003, CF107005, CF107007 Bod, în vederea realizării  

obiectivului de investiție “Sistematizare verticală Campus socio-educațional în comuna Bod – județul Brașov“, 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. 

                                                                                                                                               Vizat pentru legalitate, 

Președinte de ședință,                  Secretar general, 

Gheorghe BODEAN         Daniela-Laura AXENIE 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”  din totalul de 15 consilieri prezenți. 


