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Nr. 12862 din 21.03.2022 

 

Primarul comunei Bod, județul Brașov 

In conformitate cu art. 136 alin. (8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

Supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Bod următorul: 

 
PROIECT de HOTĂRÂRE 

privind însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, CF nr. 

107611 proprietari Pal Daniel și Pal Petra-Andreea și a unui schimb de imobil - teren proprietate privată a 

comunei Bod identificat cu CF nr. 107881 Bod și terenul din proprietatea domnilor Pal Daniel și Pal Petra-

Andreea, CF nr. 107611 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul nr. 12864/21.03.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.12863/21.03.2022 , întocmit de consilier compartimentul Agricol și 

Patrimoniu- Luchian Miruna-Ștefania; 

▪ HCL______________________ privind însușirea și aprobarea raportului de evaluarepentru terenurile 

intravilane situate în sat colonia Bod, pentru CF nr. 107899, CF nr. 107900, CF nr. 107901, CF nr. 107880, 

CF nr. 107885, CF nr. 107896, CF nr. 107896, 107897, 107898, 107891, 107892, 107893, 107894, 107895, 

107902, 107903, 107878, 107879, 107881, CF nr. 107882, CF nr. 107883, CF nr. 107884, CF nr. 107886, 

CF nr. 107904, proprietar Comuna Bod. 

▪ Cererea domnilor Pal Daniel și Pal Petra-Andreea, înregistrat la Primăria comunei Bod cu nr. 

1273/18.03.2022  privind schimbul de terenuri;  

▪ Cartea funciară nr. 107611 Bod; 

▪ Cartea funciară nr. 107881 Bod; 

▪ Prevederile art. 355 al OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

▪ Prevederile art. 553 alin. (1) și alin. (4), art. 885, art. 888, art. 1763, art. 1764 art. 1765 privind Cod Civil; 

▪ Prevederile art.129 alin. (1) și alin. (2) lit. c), art.139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrative; 

▪ Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 8 alin (5), art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. 

a), art. 243 alin. (1) lit. a), art. 355 din OUG nr. 57/2019 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Consiliul Local al Comunei Bod își însușește și  aprobă raportul de evaluare pentru terenul intravilan 

situat în sat Colonia Bod, CF nr. 107611 proprietari Pal Daniel și Pal Petra-Andreea. 

 ART.2 Consiliul Local al Comunei Bod  aprobă schimbul de imobile dintre terenul proprietate privată a 

comunei Bod, CF nr. 107881, nr. cad. 107881, în suprafață de 23 mp, în valoare de 1717, cu terenul înscris în 

CF nr. 107611 a loc. Bod, nr. cad. 107611, de 17 mp, în valoare de 1272 lei, proprietatea domnilor Pal Daniel și 

Pal Petra-Andreea. Schimbul de terenuri se va face cu plata unei sulte egalizatoare astfel: domnii Pal, pentru 

diferența de 6 mp, vor achita comunei Bod suma de 445 lei. 
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Art.3 Se împuternicește Viceprimarul comunei Bod, dl. Pleșea Bogdan-Florian, să semneze documentele 

necesare. 

Art.4 Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

 

Inițiator,                           Vizat pentru legalitate, 

Primarul comunei Bod,                          Secretar general UAT, 

Sergiu ARSENE                            Daniela-Laura AXENIE 


