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Nr.24574 din 19.09.2021 

 

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 aprobarea trecerii de pe Statul Român în domeniul public al Comunei Bod al imobilul înscris în CF 

nr.105693, nr. cad. 10830/3/1/a/2/2 Bod, și revocarea dreptului de administrare în favoarea REGIONALA C.F.R. 

BRAȘOV, asupra imobilului identificat  cu CF nr.105693, nr. cad. 10830/3/1/a/2/2 Bod 

 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.24576/17.09.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.24575/17.09.2021, întocmit de Anca-Simona UJFALVI BODEAN, Inspector 

Patrimoniu – Serviciu Economic; 

▪ Prevederile art. 869,din Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil cu modificările și completările 

ulterioare; 

▪ Prevederile art. 41 alin (5) din Legea nr.7/1996, republicată a cadastrului și a publicității imobiliare; 

▪ Extrasul de carte funciară nr. 105693, nr. cad. 10830/3/1/a/2/2 Bod; 

▪ Extrasul de carte funciară nr. 104468, nr. cad. 10830/3/1/a/2/1 Bod; 

▪ Prevederile  art.288, art. 297 privind OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

▪ Decizia nr. 663/04.10.1986privind transmiterea un bunuri ,proprietatea statului. 

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 trecerea de pe Statul Român în domeniul public al Comunei Bod,   

al imobilul înscris în CF nr.105693, nr. cad. 10830/3/1/a/2/2 Bod. 

 ART.2 Consiliul Local al comunei Bod aprobă revocarea dreptului de administrare în favoarea REGIONALA 

C.F.R. BRAȘOV, asupra imobilului identificat  cu CF nr.105693, nr. cad. 10830/3/1/a/2/2 Bod. 

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

 
Inițiator,                           Vizat pentru legalitate, 

Primarul comunei Bod,                          Secretar general UAT, 

Sergiu ARSENE                            Daniela-Laura AXENIE 
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