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Nr. 21779 din 02.06.2022 

 

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 respingerea legalizării anexelor exploatației agricole situate în extravilanul comunei Bod-categoria de 

folosință a terenului- pășune 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.21781/02.06 .2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.21780/02.06.2022, întocmit de Maria SPANACHE, Consilier Compartimentul 

Urbanism; 

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

nr.19089/26.04.2022 pentru emitere Certificat de urbanism având scopul: legalizare anexe exploatație 

agricolă 

▪ Extrasele de Carte Funciara nr. 105751, 105942 

▪ Contractul de concesiune nr.2073/14.09.2000 

▪ Contractul de concesiune nr.4667/22.08.2007 

▪ Raportul de expertiză tehnică nr.848491/28.08.2019 întocmit de expert arh. ȚARIC Eleonora-Adriana 

▪ Completare din data de 28.05.2020 a Raportului de expertiză tehnică nr.848491/28.08.2019 întocmit 

de expert arh. ȚARIC Eleonora-Adriana 

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

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART. 1 Consiliul Local al comunei  Bod respinge solicitarea de legalizare (în sensul autorizării și intabulării) 

anexe exploatație agricolă situate în extravilan Bod - categoria de folosință a terenului: pășune, identificate 

prin CF 105751 și CF 105942. 

ART.2 Prezenta hotărâre se duce 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 
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