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în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile 
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din 23.09.2021 

 

HOTĂRÂREA nr.170 

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezlipire a imobilelor înscrise în Cartea Funciară 

nr.103840 Bod și Cartea Funciară nr. 104539 Bod 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.24252/14.09.2021, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr.24254/14.09.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.24253/14.09.2021, întocmit de Anca-Simona UJFALVI BODEAN, Inspector 

Patrimoniu – Serviciu Economic; 

▪ Prevederile art. 880, art. 879 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.103840 Bod; 

▪ Extrasul de carte funciară nr.104539 Bod; 

▪ HCL nr. 70/28.07.2017 privind aprobarea Notei Conceptuale și Temele de Proiectare pentru obiectivul 

,, Sistematizarea satului Colonia-Bod-Comuna Bod-Județul Brașov; 

▪ HCL nr. 89/27.05.2021 privind însușirea și aprobarea documentație tehnico-economice(etapa SF) 

pentru obiectul de investiții ,, Reconstrucție zone verzi în Bod Colonie; 

▪ HCL nr. 90 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (etapa SF) pentru obiectul de investiții ,, 

Reconstrucție zone verzi în Bod Colonie; 

▪ Proces verbal de predare primire nr. 24098/ 10.09.2021 întocmită de OLDO SURVEY SRL cu propunerea 

dezmembrării imobilelor înscris în Cartea Funciară nr.103840 Bod și Cartea Funciară nr. 104539 Bod. 

▪ Prevederile  art.133 alin.(2), art.139 și art.196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 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 Consiliul Local al comunei Bod își însușește și  aprobă documentația cadastrală de dezlipire a imobilelor 

înscrise în Cartea Funciară nr.103840 Bod și Cartea Funciară nr. 104539 Bod, întocmită de S.C Oldo Survey 

S.R.L, conform Anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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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