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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. 
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CONSILIUL LOCAL al  COMUNEI  BOD 

JUDEȚUL BRAȘOV 

ROMÂNIA 
 

 din 17.06.2021 

 

 

HOTĂRÂREA nr.120 

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

pentru imobilele și a cotelor parți aferente, proprietate privată Comuna Bod, situate în sat Bod, strada Tudor 

Vladimirescu, nr.27, județul Brașov 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.17528/09.06.2021., întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.17526/09.06.2021, 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; 

▪ 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.59/15.01.2021 întocmit de Toth Enikő Evaluator Autorizat; 

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

▪ HCL nr. 98/17.06.2021 privind aprobarea Regulamentul privind procedura de vânzare a bunurilor 

imobile aflate în proprietatea privată a comunei Bod, județul Brașov  

▪ HCL nr. 115/17.06.2021 privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind licitație publică a 

imobilelor si a cotelor părți de teren aferente imobilelor, proprietatea privată a comunei Bod situate 

in sat Bod, strada Todor Vladimirescu nr. 27, 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 Autoriza, conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
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Art. 2 Consiliul Local al comunei Bod aprobă caietului de sarcini pentru terenul intravilan situat în sat Colonia 

Bod, CF nr.106857  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 următoarele imobile și terenuri: 

• CF  nr.106506  intabulare drept de  proprietatea Comuna Bod asupra cotei de 30.7% din teren de 

la A1 aferent apartamentului 2 copr casa ,,A”și asupra cotei de 30.28% din terenul de la A1 aferent 

apartamentului 3 carp casa ,,B” inscris in CF nr.106506-C2, cota actuala 6099/10000; 

• CF  nr.106506-C2 și reprezintă corp casa B - apartamentul 3 compus din 4 camere bucătărie și hol 

de acces, in supfata de 106 mp; 

• CF nr.106506-C1-U2, reprezintă corp casa A - apartamentul 2 compus din 2 camere(camera 3si 

4)hol de acces (2), zona de servicii ,pivniță 2, pivniță 3, cu cota de 44,04% din părțile de uz comun 

speciale; 

Art.4 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

 

 

                                                                                                                                  Vizat pentru legalitate,                  

Președinte de ședință,                  Secretar general, 

Gheorghe BODEAN         Daniela-Laura AXENIE 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenți. 


