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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar – Primar 

1 exemplar –Paul-Gheorghe Lazăr  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr.679/2016 

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

prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei comunei Bod. 

                                                                                                                                                                                                P a g i n a  1 | 1 

 

din  22.02.2022 

 

 

DISPOZIȚIE nr.73 

privind revocarea Certificatelor de Urbanism nr. 15 și 16 din 13.01.2022,  

beneficiar STOIAN CĂTĂLIN 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispoziție nr.10933/22.02.2022 întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Referatul de motivare nr.10172/14.02.2022, întocmit de Paul-Gheorghe LAZĂR, Arhitect Șef; 

▪ Prevederile art. 7 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

▪ Plângerea prealabilă a domnului Cătălin STOIAN, înregistrată la Primăria comunei Bod cu nr.9931/08.02.202; 

▪ Plângerea prealabilă a domnului Cătălin STOIAN, înregistrată la Primăria comunei Bod cu nr.9932/08.02.2022; 

▪ HCL nr. 61/21.10.2011 privind aprobarea PUZ-Parcelare și construire locuințe individuale-DJ103, extravilan Bod;   

▪ Prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificările și completările 

ulterioare;  

▪ Prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;  

▪ Certificat de Urbanism nr.15/13.01.2022  în scopul -Dezlipire Imobil, emis de Primăria comunei Bod; 

▪  Certificat de Urbanism nr.16/13.01.2022 în scopul -Obținere Autorizație de Construire în vederea edificării de 5 

construcții individuale cu funcțiunea de locuință, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 61/2011-Parcelare și 

"Construire Locuințe Individuale -DJ103" , emis de Primăria comunei Bod; 

 În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b) si art.199 alin(1) si alin(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

DISPUNE: 

 

ART.1 Se aprobă revocarea Certificatului de urbanism nr.15/13.01.2022 emis  în scopul -Dezlipire Imobil de către Primăria 

comunei Bod, beneficiar Stoian Cătălin și Stoian Andra -Florentina, proprietari conform CF nr. 100638 Bod. 

ART.2 Se aprobă revocarea Certificatului de urbanism nr.16/13.01.2022 emis  în scopul - Obținere Autorizație de Construire 

în vederea edificării de 5 construcții individuale cu funcțiunea de locuință, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 61/2011-

Parcelare și "Construire Locuințe Individuale -DJ103", de către Primăria comunei Bod, beneficiar Stoian Cătălin și Stoian 

Andra -Florentina, proprietari conform CF nr. 100638 Bod. 

ART.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează domnul Paul-Gheorghe LAZĂR, Arhitect Șef, din 

cadrul Primăriei comunei Bod. 

 

                                                                                                                                                Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                          Secretar general UAT, 

Sergiu ARSENE                          Daniela-Laura AXENIE 
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