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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 aprobarea revocării dreptului de administrare operativă în favoarea ICRAL asupra imobilului înscris în
CF nr. 100845
CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD
Având în vedere:
▪ Referatul de aprobare nr.21850/09.08.2021, întocmit de Primarul comunei Bod;
▪ Raportul de specialitate nr.21849/09.07.2021, întocmit de Miruna-Ștefania LUCHIAN, Inspector
Compartimentul Registrul Agricol;
▪ Legea nr. 287/2009, republicată privind Noul Cod Civil;
▪ Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele
de cadastru și carte funciară;
▪ Legea nr. 7/1996, republicată a cadastrului și a publicității imobiliare;
▪ Adresa RIAL Brașov nr. 3564/544/28.06.2019, înregistrată la primăria Comunei Bod cu nr.
18611/08.07.2019.
▪ Protocol privind predarea patrimoniului la RASC Feldioara potrivit deciziei nr. 9/11.01.1991 a Instituției
Prefectului Brașov;
▪ CF nr. 100845;
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 aprobarea revocarea dreptului de administrare operativă în favoarea
ICRAL asupra imobilului înscris în CF nr. 100845, în suprafață de 993 mp (măsurată 1.011 mp).
ART.2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate.
Inițiator,
Primarul comunei Bod,
Sergiu ARSENE

Vizat pentru legalitate,
Secretar general UAT,
Daniela-Laura AXENIE
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