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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.128 

privind condițiile de refacere a domeniului public sau privat afectat în urma executării lucrărilor de instalare 

a rețelelor edilitare pe teritoriul administrativ al comunei Bod 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare cu nr.17887/14.06.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.17886/14.06.2021, întocmit de Paul-Gheorghe LAZĂR, Arhitect Șef; 

▪ Prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

▪ Prevederile art. 3, art.5, art. 25, art. 35, art. 47, art. 49, art. 55, art. 62 din Legea 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile art. 621, art. 755, art. 761 din Codul Civil; 

▪ Prevederile art. 25 și art. 26 din H.G. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de 

urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților; 

▪ HCL nr. 23 din 26.03.2017 privind aprobarea delegării serviciului de salubritate al comunei Bod în 

baza documentelor ce reglementează activități specifice de utilitate și interes public; 

▪ Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Directiva Europeană nr. 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane; 

▪ Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a polului de creștere Brașov; 

▪ Prevederile art. 22 din H.G. 766 din 21.11.1997 pentru conducerea și asigurarea calității în 

construcții; 

▪ Prevederile art. 24 și ale art. 26 din O.G. nr. 43/1997, modificată și republicată, potrivit cărora 

lucrările edilitare se execută pe domeniul public numai cu acordul administratorului drumului; 

▪ Prevederile art. 128, lit. a) din O.U.G. nr. 195/12 decembrie 2002 prin care Consiliul Local are 

obligația de a lua măsuri pentru menținerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care 

le administrează. 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(3) lit.a), art.139 alin.(3) lit.i) și art.196 alin.(1) lit.a)  din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ: 
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Art.1 Consiliul Local Bod aprobă  condițiile de refacere a domeniului public sau privat afectat în urma 

executării lucrărilor de instalare a rețelelor edilitare pe teritoriul administrativ al comunei Bod, conform 

Regulamentului,  ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Începând cu data prezentei își încetează aplicabilitatea orice hotărâre emisă în acest sens. 

Art.3 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Compartimentul Urbanism . 

 

                                                                                                                                  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. 


