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 Nr. 17447 din 07.06.2021 

 

Primarul comunei Bod, județul Brașov 

In conformitate cu art.136 alin(8) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Bod următorul: 

 

PROIECT de HOTĂRÂRE 

privind împuternicirea viceprimarului comunei Bod de a semna actele necesare punerii în aplicare a 

HCL nr. 69/10.05.2006 cu privire la Gherghe Mihai 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.17449/07.06.2021., întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.17448/07.06.2021, întocmit de Silvia DAVID, Consilier juridic; 

• Cererea nr. 17064/02.06.2021 ; 

• Raport de adjudecare nr.  2135/10.05.2006; 

• HCL nr. 69/10.05.2006 privind validarea raportului de adjudecare întocmit la licitația publică 

desfășurată în data de 10.05.2006 pentru vânzarea unor terenuri situate în com. Bod; 

• Chitanța pentru creanțele bugetelor locale nr. 1070109/17.05.2006 emisă de Comuna Bod, 

• CF nr. 104253; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(6) lit.b) și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se împuternicește viceprimarul comunei Bod, domnul Bogdan-Florian PLEȘEA, pentru a semna 

la notar actele necesare punerii în aplicare a aplicare a HCL nr. 69/10.05.2006 cu privire la Gherghe 

Mihai, privind vânzarea imobilului încris în CF nr. 104253 Bod nr. cad. 104253 (nr. CF vechi 5527A+21, 

nr. cad. vechi 508, nr. top. 10830/2/26/20), către domnul Gherghe Mihai care a achitat integral prețul 

de 11237,35 lei. 

Art.2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

 

Inițiator,                   Vizat pentru legalitate, 

Primarul comunei Bod,                  Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


