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din 02.06.2022  

 

HOTĂRÂREA nr.98 

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Comunei Bod al imobilul înscris în CF nr.105991 

Bod, nr. cad. 105991 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.21352/26.05.2022, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr. 21354/26.05.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.21356/26.05.2022, întocmit de Miruna-Ștefania LUCHIAN, Consilier 

Compartimentul Agricol și Patrimoniu; 

▪ Prevederile art. 296, alin(2) privind OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

▪ Extrasul de carte funciară nr. 105991, nr. cad. 105991 Bod; 

▪ Prevederile art. 858 alin. (1) 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. k) și art. 196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Consiliul local al comunei Bod aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al Comunei Bod 

al imobilul înscris în CF nr.105991 Bod, nr. cad. 105991. 

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 14 voturi pentru  din totalul de 14 consilieri prezenți. 
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