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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Dosar de ședință Consiliul Local Bod 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar - Primar 

1 exemplar - Compartimentul Patrimoniu 
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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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din 23.09.2021 

 

HOTĂRÂREA nr.166 

privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/12- a parte 

din terenul înscris în CF nr.114711, cad. 114711, în suprafață de 525 mp,  teren-drum, preluarea în patrimoniul 

public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de hotărâre nr.23996/09.09.2021, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr.23998/09.09.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.23997/09.09.2021, întocmit de Anca-Simona UJFALVI BODEAN, Inspector 

Patrimoniu – Serviciu Economic; 

▪ Extrasul de Carte Funciara nr. 114711; 

▪ Declarația de renunțare autentificată sub nr. 1582/29.06.2021 – proprietara IMRE Hajnal; 

▪ Prevederile art.286 alin.(4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

▪ Prevederile art. 562 alin(2); art. 889 alin(1) al Legii nr. 287/2009 – Codul civil, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

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 Se acceptă declarația de renunțare autentificată sub nr. 1582/29.06.2021 –  proprietara IMRE Hajnal, 

renunță la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/12-a parte din terenul înscris în CF nr.114711, cad. 

114711, în suprafață de 525 mp situat în intravilanul Comunei Bod. 

ART.2 Se aprobă atestarea la domeniul public al Comunei Bod a cotei de 1/12 -teren situat în intravilanul  

Comunei Bod înscris în CF nr.114711, cad. 114711,  va fi înscris definitiv în Cartea Funciară în proprietatea 

Comunei 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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