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 Nr. 17529 din 09.06.2021 

 

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 însușirea și aprobarea raportului de evaluare, vânzarea prin licitație publică și a caietului de sarcini 

pentru imobilele situate în sat Colonia Bod, CF nr.106921-C1-U2 și CF nr.106921-C1-U3 precum și a cotelor 

părți de teren aferente imobilelor conform cărților funciare, proprietar Comuna Bod   

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.17532/09.06.2021., întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.17531/09.06.2021, întocmit de Anca-Simona UJFALVI BODEAN, 

Inspector de Specialitate-Serviciu Economic ; 

▪ Prevederile art. 355, art. 363, alin (6) al OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările 

și completările ulterioare; 

▪ Prevederile art. 355, art. 363, alin (6) al OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările 

și completările ulterioare; 

▪ Referatul de necesitate privind achiziționarea de servicii de cadastru, servici notariale, servici de 

evaluare terenuri, servici de executare nr. 24672/10.11.2020. 

▪ Raportul de evaluare nr.3/15.01.2021 întocmit de Toth Enikő Evaluator Autorizat; 

▪ HCL nr...................... privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind vânzarea terenului 

proprietate privată a comunei Bod, în suprafață de 320 m², situat în satul Colonia Bod, identificat 

cu CF 102186 Bod; 

▪ Prevederile art.1650 din Legea 287/2009 privind Codul Civil; 

▪ HCL nr........................... privind aprobarea Regulamentul privind procedura de vânzare a bunurilor 

imobile aflate în proprietatea privată a comunei Bod, județul Brașov; 

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

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă și își însușește Raportul de evaluare nr.3/15.01.2021 întocmit 

de Toth Enikő Evaluator Autorizat, conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 

P a g i n ă  2 | 2 

 

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

tel: +40 268283099   fax: +40 268283190 

contact@primariabod.ro      www.primariabod.ro  

 

  

 

 

Art. 2 Consiliul Local al comunei Bod aprobă caietului de sarcini pentru imobilul înscris în Cartea Funciară 

nr.106921-C1-U3 Bod, în suprafață de 25 mp și a imobilului înscris in Cartea Funciară nr.106921-C1-U2, în 

suprafață de 378 mp precum și a cotelor părți de teren aferente imobilelor , proprietar Comuna Bod, 

conform Anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Consiliul Local al comunei Bod aprobă vânzarea prin licitație publică a imobilului înscris în Cartea 

Funciară nr.106921-C1-U3 Bod, în suprafață de 25 mp și a imobilului înscris in Cartea Funciară nr.106921-

C1-U2, în suprafață de 378 mp precum și a cotelor părți de teren aferente imobilelor.  

Art.4 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 


