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din 11.11.2021 

 

HOTĂRÂREA nr.214 

privind însușirea și aprobarea demolării Grădiniței din sat Colonia Bod, clădire edificată pe ternul înscris în 

Cartea Funciară nr.104368 Bod 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.28641/04.11.2021, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr.28643/04.11.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.28642/04.11.2021, întocmit de Anca-Simona UJFALVI BODEAN, Inspector 

Patrimoniu – Serviciu Economic; 

▪ Contractul de prestării servici nr.12170/11.06.2020 cu S.C CADCON S.R.L; 

▪ Contractul de prestării servici nr. 18460/22.06.2021  cu OLDOSURVEY SRL; 

▪ Contractul de prestării servici nr. 1855/23.06.2021 cu  SC GEOMONT T.A SRL; 

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

▪ Extrasul de carte funciară nr.104368 Bod; 

▪ Prevederile art. 129, art.133 alin.(2), art.139 și art.196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioară; 

▪ HCL nr.171/23.09.2021 privind însușirea și aprobarea expertizei tehnice privind imobilul înscris în 

Cartea Funciară nr.104368 Bod-Grădiniță-Colonia Bod. 

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  demolarea Grădiniței din sat Colonia Bod, clădire 

edificată pe ternul înscris în Cartea Funciară nr.104368 Bod. 

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 12 voturi pentru și 2 voturi împotrivă din totalul de 14 consilieri prezenți. 
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