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din 26.08.2021 

 

HOTĂRÂREA nr.161 

privind aprobarea închirierii imobilului din str. Școlii, nr.248, situat în comuna Bod, județul Brașov, de către 

Dumitra Gigi-Cristian 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.21983/11.08.2021, inițiat de primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr. 21985/11.08.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr. 21984/11.08.2021, întocmit de Elena Negură, Inspector  Compartimentul 

Taxe și Impozite; 

▪ Cererea nr. 19241/01.07.2021 înaintată de dl. Dumitra Gigi-Cristian prin care solicită modificarea 

titularului de contract de închiriere pentru spații cu destinația de locuința aflate pe domeniul public și 

privat al comunei Bod, de pe numele de Dumitra Victoria (mama) pe numele de Dumitra Gigi-Cristian 

(fiu); 

▪ Contractul de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuința nr. 2256 din 11.10.2000 titular de 

contract fiind Dumitra Victoria (decedată în anul 2018); 

▪ Certificatul de deces pentru Dumitra Victoria; 

▪ Prevederile art.333 alin.(1) din OUG nr.57/20192019 privind Codul administrativ. 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. d), alin. (7) lit. a) și art. 196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă închirierea imobilului din str. Școlii, nr.248, situat în comuna Bod, 

județul Brașov, de către Dumitra Gigi-Cristian, având ca destinație locuință. Perioada pentru care se aprobă 

închiriere este de 5 ani, începând cu data de 01.09.2021 până în data de 01.09.2026.   

Art.2 Consiliul Local al comunei Bod aprobă cuantumul chiriei de 80 lei/lună, actualizarea chiriei se va face cu 

variația indicelui de inflație stabilit de Institutul  Național de Statistică. Plata chiriei se va face între 01-30 (31) 

a lunii, la casieria Primăriei Bod.     

Art.3 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

 
 

                                                                                                                                       Vizat pentru legalitate,             

Președinte de ședință,              Secretar general UAT, 

Gheorghe BODEAN               Daniela-Laura AXENIE 

 

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