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din 03.10.2022  

 

HOTĂRÂREA nr.183 

privind modificarea HCL nr.147/28.07.20222 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de primă 

înscriere a imobilelor identificate prin DE 692, DE 697 ȘI DE 700 Bod  

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.29082/21.09.2022, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr. 29085/21.09.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr. 29083/21.09.2022, întocmit de Alexandra Elena Bularca Consilier Juridic; 

▪ Documentația cadastrală primă înscriere a imobilelor identificate prin DE 692, DE 697 și DE 700 Bod, 

înregistrată la Primăria comunei Bod cu nr. 22523/14.06.2022; 

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

completările ulterioare; 

▪ 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; 

▪ Prevederile art. 554 alin. (2), art. 557 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil cu 

modificările și completările ulterioare 

▪ Încheierea de respingere nr.137180/09.08.2022, emisă de OCPI BRAȘOV; 

▪ Încheierea de respingere nr.137088/09.08.2022, emisă de OCPI BRAȘOV; 

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

administrativ: 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Se aprobă modificarea art. 1 din HCL nr.147/28.07.20222 privind însușirea și aprobarea documentației 

cadastrale de primă înscriere a imobilelor identificate prin DE 692, DE 697 ȘI DE 700 Bod, în următorul sens: 

 

"ART.1 Se aprobă Documentația cadastrală primă înscriere a imobilelor identificate prin DE 692 și DE 697, 

înregistrată la Primăria comunei Bod cu nr. 22523/14.06.2022, întocmită de PFA Spătariu Aurelian Ștefan, astfel:  

▪ DE 692 - situat în localitatea Bod, județul Brașov în suprafață de 1700 mp, având categoria de folosință 

”drum”; 

▪ DE 697 - situat în localitatea Bod, județul Brașov în suprafață de 2675 mp, având categoria de folosință 

”drum”;" 

ART.2 Se aprobă operațiunea de primă înscriere a imobilelor identificate prin DE 692, DE 697 în vederea 

dezvoltării obiectivelor noi de investiții. 
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ART.3 Se aprobă trecerea in domeniul public al Comunei Bod, a imobilului teren in suprafață de 1700 mp. cu 

destinație de drum și a imobilului teren in suprafață de 2675 mp cu destinație de drum. 

ART.4 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. 


