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 Nr. 370 din 11.01.2020 

 

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 includerea unor bunuri reprezentând ,,Branșament apă, racord canalizare și extindere distribuție 

apa”  în domeniul public al comunei Bod, precum și darea în custodie a acestora  

 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.372/11.01.2020, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.371/11.01.2021, întocmit de Anca-Simona UJFALVI-BODEAN, Inspector 

Patrimoniu – Serviciu Economic; 

▪ Prevederile art.286, art.287 si ale pct. 4 din Anexa 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

▪ Prevederile art.1 alin(2) al Legii serviciilor comunitare de utilități nr. 51/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile art.3 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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 trecerea în  domeniul public al UAT Bod și transmiterea către 

Compania Apa Brașov S.A a bunurilor prevăzute în Anexa 1 – listă intrări 20.02.2020, și Anexa 2 – listă 

intrări 09.09.2020.  

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 


