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din 21.09.2021

 

DISPOZIȚIE nr. 229 

privind împuternicirea viceprimarului Comunei Bod PLEȘEA Bogdan Florian în vederea semnării actelor 

notariale necesare punerii în aplicare a HCL nr. 118/17.06.2021, HCL nr.119/17.06.2021, HCL nr. 

120/17.06.2021 

 
PRIMARUL COMUNEI BOD 

 
Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispozitie nr.24851/21.09.2021 întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Referatul de motivare nr.24787 /21.09.2021, întocmit de Anca-Simona UJFALVI BODEAN , Inspector 

Compartimentul Patrimoniu -Serviciu Economic; 

▪ Prevederile art. 96 alin (1) alin. (3), art. 156 alin. (1), art.157, alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, 

▪ HCL nr. 118/17.06.2021 privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare, vânzarea prin licitație 

publică și a caietului de sarcini pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, CF nr.106702  

proprietar Comuna Bod;   

▪ HCL nr.119/17.06.2021 privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare, vânzarea prin licitație 

publică și a caietului de sarcini pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, CF nr.106857  

proprietar Comuna Bod;   

▪ HCL nr. 120/17.06.2021 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.; 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b), art.199 alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 

DISPUNE: 

 

Articol unic. Se împuternicește viceprimarului comunei Bod PLEȘEA Bogdan Florian, în vederea semnării actelor 

notariale necesare punerii în aplicare a HCL nr. 118/17.06.2021 privind însușirea și aprobarea raportului de 

evaluare, vânzarea prin licitație publică și a caietului de sarcini pentru terenul intravilan situat în sat Colonia 

Bod, CF nr.106702  proprietar Comuna Bod,  HCL nr.119/17.06.2021 privind însușirea și aprobarea raportului 

de evaluare, vânzarea prin licitație publică și a caietului de sarcini pentru terenul intravilan situat în sat Colonia 

Bod, CF nr.106857  proprietar Comuna Bod, HCL nr. 120/17.06.2021 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. 
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