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 Nr. 373 din 11.01.2021 

 

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 documentației cadastrale cu propunerea dezlipirii imobilului înscris în Cartea Funciară 

nr.101446 Bod 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr. 376/11.01.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪  Raportul de specialitate nr.374/11.01.2021, întocmit de Anca-Simona UJFALVI BODEAN, Inspector Patrimoniu-            

Serviciu Economic; 

▪ Prevederile art. 880, art. 879 din Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil cu modificările și completările 

ulterioare; 

▪ 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; 

▪ Extrasul de carte funciară nr.100155 BOD; 

▪ Documentației cadastrală nr. 317/09.12.2020 întocmită de OLDO SURVEY SRL cu propunerea dezlipirii imobilului 

înscris în Cartea Funciară nr.101446 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 de dezlipire a imobilului înscris CF 

nr.101446 al localității Bod, conform documentației cadastrale întocmită de S.C Oldo Survey S.R.L, în 2 loturi după cum 

urmează: 

▪ Lot 1  număr cadastral 107021 situat în localitatea Bod, județul Brașov  în suprafață de 18 mp, cu categoria de 

folosință ,,curți construcții”; 

▪ Lot 2  număr cadastral 107022 situat în localitatea Bod, județul Brașov în suprafață de 242 mp, cu categoria de 

folosință ,,curți construcții”; 

▪ Lot 3 număr cadastral 107023 situat în localitate Bod, județul Brașov având suprafața de 117 mp, cu categoria 

de folosință ,,curți construcții”; 

▪  Lot 4 număr cadastral 107024 situat în localitate Bod, județul Brașov având suprafața de 23 mp, cu categoria 

de folosință ,,curți construcții. 

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 


