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 Nr. 2929 din 03.02.2021 

 

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 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. 

 

Inițiator,                     Vizat pentru legalitate, 

Primarul comunei Bod,                  Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


