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din 27.01.2022 

 

HOTĂRÂREA nr.14 

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Bod al imobilul înscris în CF nr. 104612, nr. top. 

10829/1-8/a, în suprafață de 205 mp 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.8915/25.01.2022, inițiat de primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr.8917/25.01.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr. 8916/25.01.2022, întocmit de Anca-Simona UJFALVI BODEAN, Inspector 

Patrimoniu – Serviciu Economic; 

▪ Prevederile art. 354 privind OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

▪ Extrasul de carte funciară nr. 104612, nr. top. 10829/1-8/a; 

▪ Prevederile art. 553 alin. (1) ,art. 557 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.c), alin.(7) lit.a) și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă   atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Bod al 

imobilul înscris în CF nr. 104612, nr. top. 10829/1-8/a, în suprafață de 205 mp. 

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 15 voturi pentru   din totalul de 15 consilieri prezenți. 
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