
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Dosar de ședință Consiliul Local Bod 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar – Primar 

1 exemplar – Arhitect Șef 
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Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 

nr.679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți 

exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei 

comunei Bod. 
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din 03.11.2022  

 

HOTĂRÂREA nr.204 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – P.U.Z. – CONSTRUIRE COMPLEX AGROTURISTIC ȘI FUNCȚIUNI 

COMPLEMENTARE, inițiator S.C Green Land Resort S.R.L 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.32139/26.10.2022, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Referat de aprobare nr.32141/26.10.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr32140/26.10.2022., întocmit de Gheoghe-Paul LAZĂR , Arhitect Șef;  

▪ Prevederile art. 3, art.5, art. 25, art. 35, art. 47, art. 49, art. 55, art. 62 din Legea 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile art. 25 și art. 26 din H.G. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Raport al Consultării Populației  privind P.U.Z. – CONSTRUIRE COMPLEX AGROTURISTIC ȘI FUNCȚIUNI 

COMPLEMENTARE, inițiator S.C Green Land Resort S.R.L nr.24933/06.09.2022; 

▪ Solicitarea inițiatorului investiției, sc Green Land Resort srl, de aprobare a documentației P.U.Z., având 

număr de înregistrare 31526/20.10.2022. 

În temeiul prevederilor art.129,alin.(2), lit.b) alin.(6), lit.c) și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Consiliul local al comunei Bod aprobă documentația privind P.U.Z. – CONSTRUIRE COMPLEX 

AGROTURISTIC ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, inițiator S.C Green Land Resort S.R.L. 

ART.2 Termenul de valabilitate a documentației  P.UZ  CONSTRUIRE COMPLEX AGROTURISTIC ȘI FUNCȚIUNI 

COMPLEMENTARE, inițiator S.C Green Land Resort S.R.L, este de 5 ani de la data aprobări. 

ART.3 Responsabilitatea privind exactitatea datelor, veridicitatea înscrisurilor, calitatea și conținutul 

documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparține specialistului cu drept de 

semnătură, în calitate de elaborator al documentației de urbanism.    

ART.4 Reprezentantul legal al comunei Bod  în cadrul proiectului  prevăzut la art. 2 este Primarul comunei Bod, 

care va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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. 
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