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din 21.10.2022  

 

 

HOTĂRÂREA nr.199 

privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare, Studiului de Oportunitate, vânzarea prin licitație publică 

și a caietului de sarcini pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, CF nr.102087 în suprafață de 103 

mp, proprietar Comuna Bod   

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.31209/19.10.2022, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.31210/19.10.2022, întocmit de Alexandra Elena Bularca Consilier juridic; 

▪ Prevederile art. 355, art. 363, alin (6) al OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și 

completările ulterioare; 

▪ Referatul de necesitate nr. 31515 din 06.12.2021 privind achiziționarea de servicii de cadastru, servicii 

de evaluare terenuri; 

▪ Raportul de evaluare cu nr. 22071/18.10.2022, înregistrat la sediul Primăriei Comueni Bod cu 

Nr.31082/18.10.2022,  întocmit de Toth Enikő Evaluator Autorizat; 

▪ Prevederile art.1650 din Legea 287/2009 privind Codul Civil; 

▪ HCL nr.98/17.06.2021 privind aprobarea Regulamentul privind procedura de vânzare a bunurilor 

imobile aflate în proprietatea privată a comunei Bod, județul Brașov; 

▪ Studiul de oportunitate Nr.31212/19.10.2022 

▪ Caietul de Sarcini; 

▪ Extrasul de Cartea Funciară nr.102087 Bod; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(6) lit.b) și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Consiliul Local al Comunei Bod aprobă și își însușește Raportul de evaluare nr. 22071/18.10.2022, 

înregistrat la sediul Primăriei Comunei Bod cu Nr.31082/18.10.2022,  întocmit de Toth Enikő Evaluator 

Autorizat, conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

ART.2 Consiliul Local al Comunei Bod aprobă Studiul de oportunitate pentru imobilul înscris în Cartea Funciară 

nr.102087- Bod, în suprafață de 103 mp, proprietar Comuna Bod, conform Anexei 2 ce face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

ART.3 Consiliul Local al Comunei Bod aprobă caietului de sarcini pentru imobilul înscris în Cartea Funciară 

nr.102087- Bod, în suprafață de 103 mp, proprietar Comuna Bod, conform Anexei 3 ce face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

ART.4 Consiliul Local al comunei Bod aprobă vânzarea prin licitație publică a imobilului înscris în Cartea 

Funciară nr.102087, cad.102087, in suprafață de 103 mp, proprietar Comuna Bod. 
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ART.5 Se împuternicește Viceprimarul comunei Bod, dl. Gheorghe Bodean, să semneze documentele necesare. 

ART.6 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 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri prezenți. 


