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 Nr. 17539 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 aprobarea și însușirea raportului de evaluare, închirierea prin licitație publică și a caietului de sarcini a unui 

apartament/spațiu din imobilul situat pe strada Tudor Vladimirescu nr.19, comuna Bod, județul Brașov, proprietatea 

privată a comunei Bod, în suprafața de 63.31 mp 

 

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. 332-347 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative cu completările și modificarile 

ulterioare; 

▪ HCL nr……………….privind aprobarea regulamentului privind închirierea prin licitatie publică a imobilelor aflate în 

domeniul public sau privat al comunei Bod. 

▪ Raportul  de evaluare  nr. 34/09.04.2021 întocmit de evaluator autorizat TOTH Eniko; 

▪ Cererea nr. 10664/ 08.03.2021 S.C. DENTALARIA S.R.L; 

▪ Actul de reziliere nr. 16883/31.05.2021, al contractului de închiriere nr. 14821/10.08.2018; 

▪ Cartea  Funciară nr.105141 Bod; 

▪ HCL nr…………… privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind închirierii prin licitație publică a unui 

apartament din imobilul  situat pe strada Tudor Vladimirescu nr.19, comuna Bod, județul Brașov, proprietatea 

privată a comunei Bod, în suprafața de 63.31 mp. 

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. 34/09.04.2021 întocmit de 

evaluator autorizat TOTH Eniko, conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 Consiliul Local al comunei Bod aprobă caietul de sarcini pentru imobilul situat pe strada Tudor Vladimirescu nr.19, 

comuna Bod, județul Brașov, proprietatea privată a comunei Bod, în suprafața de 63.31 mp, conform Anexei 2 ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 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 


