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din 02.06.2022  

 

HOTĂRÂREA nr.112 

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF. 107565, CF. 

107568, CF. 107570, CF. 107581, CF. 107583, CF. 107629, CF. 107698, CF. 107711, CF. 107713, CF. 107715, CF. 

107850 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.21737/31.05.2022, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr. 21739/31.05.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr. 21738/31.05.2022, întocmit de Miruna-Ștefania LUCHIAN, Consilier 

Compartimentul Agricol și Patrimoniu; 

▪ Prevederile art. 880, art. 879 din Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil cu modificările și 

completările ulterioare; 

▪ Extrasul de carte funciară nr. 107565 Bod; 

▪ Extrasul de carte funciară nr. 107568 Bod; 

▪ Extrasul de carte funciară nr. 107570 Bod; 

▪ Extrasul de carte funciară nr. 107581 Bod; 

▪ Extrasul de carte funciară nr. 107583 Bod; 

▪ Extrasul de carte funciară nr. 107629 Bod; 

▪ Extrasul de carte funciară nr. 107698 Bod; 

▪ Extrasul de carte funciară nr. 107711 Bod; 

▪ Extrasul de carte funciară nr. 107713 Bod; 

▪ Extrasul de carte funciară nr. 107715 Bod; 

▪ Extrasul de carte funciară nr. 107850 Bod; 

▪ Documentația cadastrală de alipire a imobilelor cu nr. cad. 107565, nr. cad. 107568, nr. cad. 107570, 

nr. cad. 107581, nr. cad. 107583, nr. cad. 107629, nr. cad. 107698, nr. cad. 107711, nr. cad. 107713, nr. 

cad. 107715, nr. cad. 107850, înregistrată la Primăria comunei Bod cu nr. 21736/31.05.2022; 

▪ 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 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 Se aprobă Documentația cadastrală de alipire a imobilelor cu nr. cad. 107565, nr. cad. 107568, nr. cad. 

107570, nr. cad. 107581, nr. cad. 107583, nr. cad. 107629, nr. cad. 107698, nr. cad. 107711, nr. cad. 107713, nr. 

cad. 107715, nr. cad. 107850, înregistrată la Primăria comunei Bod cu nr. 21736/31.05.2022; întocmită de OLDO 

SURVEY SRL, astfel: imobilele situate în localitatea Bod, județul Brașov, având nr. cad. 107565, nr. cad. 107568, 
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nr. cad. 107570, nr. cad. 107581, nr. cad. 107583, nr. cad. 107629, nr. cad. 107698, nr. cad. 107711, nr. cad. 

107713, nr. cad. 107715, nr. cad. 107850 Bod vor fi alipite sub un singur nr. cadastral. 

ART.2 Se aprobă operațiunea de alipire a imobilelor având CF. 107565, CF. 107568, CF. 107570, CF. 107581, CF. 

107583, CF. 107629, CF. 107698, CF. 107711, CF. 107713, CF. 107715, CF. 107850. 

ART.3 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. 


