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din 23.09.2021 

 

HOTĂRÂREA nr.169 

privind împuternicirea viceprimarului comunei Bod de a semna actele necesare punerii în aplicare a HCL nr. 

69/10.05.2006 cu privire la Pop Vasile 

 
 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.24249/14.09.2021, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr.24251/14.09.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.24250/14.09.2021, întocmit de Silvia DAVID, Consilier Juridic; 

▪ Adresa nr. 23771/07.09.2021 a Cabinet Avocat Paraschiv Ciprian Ionut; 

▪ Raport de adjudecare nr.  2135/10.05.2006; 

▪ HCL nr. 69/10.05.2006 privind validarea raportului de adjudecare întocmit la licitația publică 

desfășurată în data de 10.05.2006 pentru vânzarea unor terenuri situate în com. Bod; 

▪ Chitanțele pentru creanțele bugetelor locale seria BVVRD nr. 10690800/10.05.2006 și  seria BVVRD nr. 

1069812/12.05.2006, emise de Primăria comunei Bod; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(6) lit.b) și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Se împuternicește viceprimarul comunei Bod, domnul Bogdan-Florian PLEȘEA, pentru a semna la notar 

actele necesare punerii în aplicare a aplicare a HCL nr. 69/10.05.2006 cu privire la Pop Vasile, privind vânzarea 

imobilului înscris în CF nr. 104251 Bod nr. cad. 10830/2/26/5 (nr. CF vechi 5527A+6, nr. top. 10830/2/26/5) 

către domnul Pop Vasile care a achitat integral prețul de 1.041 lei. 

ART.2 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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