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din 03.10.2022  

 

HOTĂRÂREA nr.182 

privind  luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.980 din 

04.08.2022, aprobarea preluării și înscrierii in domeniul privat al Primăriei Comunei Bod,a cotei de 2/16  din 

imobilului teren în suprafață de 1675 mp situat în Loc.Bod, Jud.Brașov, înscris  în CF Nr.102104 top 102104 și a 

trecerii din domeniul privat in domeniul public al Comunei Bod a respectivului teren 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.28815/19.09.2022, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr. 28818/19.09.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr. 28817/19.09.2022, întocmit de Alexandra Elena Bularca, Consilier Juridic; 

▪ Declarația de renunțare nr.980/04.08.2022- proprietar PROZBIK CSILLA; 

▪ Extrasul de Carte Funciara nr.12104; 

▪ Prevederile art. 562 alin (2); art. 889 alin (1) al Legii nr. 287/2009 – Codul civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare: 

▪ Prevederile art. 553 alin. (2), art. 557 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil cu 

modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile art.286 alin. (1) si alin (4), art.296 alin.(2) și alin.(7), art. 354; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.c), alin. (7) lit. k), art. 196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Se ia la cunoștință de către Consiliul Local al Comunei Bod, declarația de renunțare la dreptul de 

proprietate a doamnei PROZBIK CSILLA , declarație autentificată de NOTAR PUBIC SIMA SABINA-DOINA sub 

numărul 980/04.08.2022, prin care renunță la dreptul de proprietate asupra cotei de 2/16 din suprafața de 

teren 1675 mp, imobil situat in Sat.Bod,  Com.Bod, Jud Brașov. 

ART.2  Alin (1) Se aprobă preluare și înscrierea imobilului-teren menționat la art.1, în proprietatea privată a 

Comunei Bod, având în vedere declarația renunțării la dreptul de proprietate a doamnei PROZBIK CSILLA, 

declarație autentificată de NOTAR PUBIC SIMA SABINA-DOINA sub numărul 980/04.08.2022. 

Alin (2). Se dispune efectuarea formalităților necesare privind înscrierea dreptului de proprietate in folosul 

Comunei Bod, acestea urmând a fi efectuate prin grija Compartimentului Agricol și Patrimoniu, din cadrul 

Primăriei Comunei Bod. 

ART.3  Alin.(1) Se declară ca bun de interes public local, cota de 2/16 din imobilul teren în suprafață de 1675 

mp. Teren, situat in Comuna Bod, Sat.Bod,  Jud.Brasov, preluat și înscris in domeniul privat al Comunei Bod. 
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Alin.(2) Se aprobă trecerea din domeniul privat in domeniul public al Comunei Bod, a cotei de 2/16 a imobilului 

teren in suprafață de 1675 mp. cu destinație de drum. 

Art.4 Se mandatează Primarul Comunei Bod, pentru a semna în numele și pentru Comuna Bod, documentele 

privind solicitarea înscrierii in cartea funciară a dreptului de proprietate privată asupra imobilului menționat la 

art.1, în folosul Comunei Bod, precum și documentele privind trecerea respectivului bun imobil din domeniul 

privat in domeniul public al Comunei Bod. 

ART.5 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 15 voturi pentru  din totalul de 15 consilieri prezenți. 


