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din 03.11.2022  

 

 

HOTĂRÂREA nr.210 

privind aprobarea acordului UAT comuna Bod pentru obiectivul de investiție "Piste de biciclete și perdele 

forestiere de protecție în județul Brașov, tronsonul Brasov-Sânpetru- Bod- Hărman". 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.33267/03.11.2022, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr.33269/03.11.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.33268/03.11.2022, întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT 

Bod; 

▪ Ordinului nr. 2.506 din 22 septembrie 2022 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de 

realizare a pistelor pentru biciclete, art.10-Criterii de eligibilitate a solicitantului, alin.1, lit.b) și Anexa 

nr.1 – CERERE de finanțare nerambursabilă, care urmează a fi depusă la Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor-Administrația Fondului pentru Mediu, în care la pct. D, litera i, aliniatul 3, 

▪ Adresa nr.6302/33721/(R1)4981 din 03.11.2022 a Consiliului Județean Brașov înregistrată la Primăria 

comunei Bod cu nr.33256/03.11.2022,  

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Unitatea Administrativ Teritorială  comuna Bod, în calitate de proprietar/administrator al terenului 

afectat de amplasamentul investiției: "Piste de biciclete și perdele forestiere de protecție în județul Brașov, 

tronsonul Brasov-Sânpetru- Bod- Hărman", conform anexei nr.1, este de acord cu utilizarea terenului în 

vederea implementării proiectului, precum și pe perioada de monitorizare a acestuia, de către U.A.T. Județul 

Brașov. 

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 15 voturi pentru din totalul de 15 consilieri prezenți. 
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