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din 15.12.2022  

 

 

HOTĂRÂREA nr.225 

privind aprobarea si insusirea documentatiilor cadastrale intocmite de SC GIS HIGH VISION SRL, in vederea 

inscrierii in Cartea Funciara si in Inventarul domeniului public al Comunei Bod a drumurilor de exploatare 

DE 169/1/8 în suprafață de 875 mp, DE 169/1/7 în suprafață de 1519 mp, DE 290 în suprafață de 2492 mp, DE 

155/46 în suprafață de 5509 mp, DE 181 în suprafață de 1673 mp, DE 173 în suprafață de 2678 mp, DE 170 în 

suprafață de 2822 mp, DE 268 în suprafață de 1779 mp, DE 267/61 în suprafață de 1041 mp, DE 265  în 

suprafață de 3334 mp, DE 193/3 în suprafață de 4364 mp, DE 170/2 în suprafață de 2134 mp, DE 169/2 în 

suprafață de 2880 mp și pașune PS 242 în suprafață de 8109 mp, 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.37319/14.12.2022, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr. 37321/14.12.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr. 37320/14.12.2022, întocmit de Alexandra Elena Bularca, Consilier Agricol 

și Patrimoniu; 

▪ Adresa GIS HIGH VISION SRL înregistrată la sediul Primăriei Comunei Bod cu nr.37121 din13.12.2022 

▪ Documentația c întocmite de persoana fizică autorizată; 

▪ Legea nr. 287/2009, republicată privind Noul Cod civil; 

▪ prevederile art. 858-861, art. 863, lit. f, art. 881 ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale Titlului VII, referitoare la Cartea 

Funciara; 

▪ prevederile Ordinului nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere 

in evidentele de cadastru si carte funciara, cu modificarile si completarile ulterioare — art. 279; 

▪ Prevederile art. 286 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

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

administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Se aprobă si își insușește documentația cadastrală intocmită de GIS HIGH VISION SRL, in vederea 

inscrierii in Cartea Funciara si in Inventarul domeniului public al Comunei a drumurilor de exploatare din 

comuna BOD. 

ART.2 Se aprobă atestarea la domeniul public al comunei Bod a drumului identificat prin DE  169/1/8, în 

suprafață de 875 mp. 

ART.3 Se aprobă atestarea la domeniul public al comunei Bod a drumului identificat prin DE 169/1/7, în 

suprafață de 1519 mp. 
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ART.4 Se  aprobă atestarea la domeniul public al comunei Bod a drumului identificat prin DE 290, în suprafață 

de 2492 mp. 

ART.5 Se  aprobă atestarea la domeniul public al comunei Bod a drumului identificat prin DE 155/46, în 

suprafață de 5509 mp. 

ART.6 Se  aprobă atestarea la domeniul public al comunei Bod a drumului identificat prin DE 181, în suprafață 

de 1673 mp. 

ART.7 Se  aprobă atestarea la domeniul public al comunei Bod a drumului identificat prin DE 173 în suprafață 

de 2768 mp. 

ART.8 Se  aprobă atestarea la domeniul public al comunei Bod a drumului identificat prin DE 170, în suprafață 

de 2822 mp. 

ART.9 Se  aprobă atestarea la domeniul public al comunei Bod a drumului identificat prin DE 268, în suprafață 

de 1779 mp. 

ART.10 Se  aprobă atestarea la domeniul public al comunei Bod a drumului identificat prin DE 267/61, în 

suprafață de 1041 mp. 

ART.11 Se  aprobă atestarea la domeniul public al comunei Bod a drumului identificat prin DE 265, în suprafață 

de 3334 mp. 

ART.12 Se  aprobă atestarea la domeniul public al comunei Bod a drumului identificat prin DE 193/3 în 

suprafață de 4364 mp. 

ART.13 Se  aprobă atestarea la domeniul public al comunei Bod a drumului identificat prin DE 170/2 în 

suprafață de 2134 mp. 

ART.14 Se  aprobă atestarea la domeniul public al comunei Bod a drumului identificat prin DE 169/2 în 

suprafață de 2880 mp. 

ART.15 Se  aprobă atestarea la domeniul public al comunei Bod a pășunii identificată prin PS 242, în suprafață 

de 8109 mp. 

ART.16 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. 


