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din 21.10.2022  

 

HOTĂRÂREA nr.202 

privind respingerea solicitării de avizare a documentației referitoare la imobilele afectate de coridorul de 

expropriere al lucrării de utilitate publică ”Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Sighișoara, componentă a 

Coridorului IV Pan-European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h – tronson de cale 

ferată Brașov-Apața”, situat pe raza comunei Bod, județul Brașov, LOTUL 1, în vederea realizării pasajului rutier 

superior stația Bod km 182+913,85 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.31463/20.10.2022, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr.31465/20.10.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr. 31464/20.10.2022, întocmit de Gheorghe-Paul LAZĂR, Arhitect Șef; 

▪ Documentația de avizare a imobilelor afectate de coridorul de expropriere nr.994/10.10.2022, 

înregistrată la Primaria Bod sub nr.30730/13.10.2022 

▪ Corespondenta CFR SA către Primaria Bod: nr. 12/UMP2/1009/28.06.2022, FBS13/2/3/17.08.2022; 

▪ Procesul verbal nr. FBS13/234/21.08.2020 ; 

▪ Corespondența Primăriei comunei Bod către CFR SA nr.23522/27.09.2022, 14517/22.04.2021 

▪ Avizul condiționat emis de Primăria comunei Bod nr.18638/12.08.2020 

▪ Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică; 

▪ Prevederile HG nr. 53/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, 

privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local; 

▪ HG nr. 518/2019 privind aprobarea culoarului de expropriere de pe raza comunei Bod; 

▪ Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, art. 7, alin. (15); 

▪ Adresa nr.13/4/4163/10.10.20219 a Direcției de Pregătire Delurare Investiții-CFR SA, înregistrată la 

Primaria comunei Bod cu nr.24101/14.10.2019;  

▪ Adresa nr.994/10.10.2022 a S.C Cornel&Cornel Topoexim S.R.L, înregistrată la Primăria comunei Bod 

cu nr.30730/13.10.2022; 

În temeiul prevederilor  art.129 alin.(1) , alin.(2) lit.c), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit. a) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Se respinge solicitarea de avizare a documentației nr.30730/13.10.2022 referitoare la imobilele afectate 

de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Sighișoara, 

componentă a Coridorului IV Pan-European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h – 
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tronson de cale ferată Brașov-Apața”, situat pe raza comunei Bod, județul Brașov, LOTUL 1, în vederea realizării 

pasajului rutier superior stația Bod km 182+913,85. 

ART.2 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. 


