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din 24.11.2022  

 

 

HOTĂRÂREA nr.217 

privind aprobarea trecerii în domeniul public al comunei Bod a imobilelor înscrise în CF nr.108122, CF 

nr.108118, CF nr.108119, CF nr.108107, CF nr.108105, CF nr.108120, CF nr.108121, CF nr.108100, CF 

nr.108238, CF nr.108102, CF nr.108106, CF nr.108183, CF nr.108103, CF nr.108185, CF nr.108101, CF 

nr.108165, CF nr.107877, CF nr.107851, CF nr.107844, CF nr.107839, CF nr.107833, CF nr.107653, CF 

nr.107652, CF nr.107830, CF nr.108023, CF nr.108021, CF nr.105724, CF nr.105693, CF nr.107024, CF 

nr.107023, CF nr.108024, cu destinație curți construții și drum, 

 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.35501/21.11.2022, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr. 35503/21.11.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr. 35502/21.11.2022, întocmit de Alexandra Elena Bularca Consilier Agricol și 

Patrimoniu; 

▪ Prevederile art. 554 alin. (2), art. 557 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil cu 

modificările și completările ulterioare 

▪ Prevederile art.858, art.863 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil. 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.c), art. 133 alin. (2), art. 139, art.286 din și art. 196 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă trecerea in domeniul public al Comunei Bod, a imobilelor, terenuri 

după cum urmează: 

▪  CF nr. 108122 în suprafață de 47.546 mp  cu destinație curți construcții/drum, 

▪  CF nr. 108118 în suprafață de 1.090 mp cu destinație curți construcții, 

▪  CF nr. 108119 în suprafață de 1.512 mp  cu destinație curți construcții/drum,  

▪ CF nr. 108107 în suprafață de 162 mp  cu destinație curți construcții,   

▪ CF nr. 108105 în suprafață de 2.286 mp  cu destinație curți construcții/drum, 

▪  CF nr. 108120 în suprafață de 1.915 mp  cu destinație curți construcții,  

▪ CF nr. 108121 în suprafață de 8.297 mp  cu destinație curți construcții/arabil,  

▪ CF nr. 108100 în suprafață de 540 mp  cu destinație curți construcții,   

▪ CF nr. 108238 în suprafață de 617 mp  cu destinație curți construcții, 

▪  CF nr. 108102 în suprafață de 2.121 mp  cu destinație curți construcții,  

▪ CF nr. 108106 în suprafață de 3.419 mp  cu destinație curți construcții,  

▪ CF nr. 108183 în suprafață de 4.319 mp  cu destinație curți construcții,  
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▪ CF nr. 108103 în suprafață de 1.297 mp  cu destinație curți construcții,  

▪ CF nr. 108185 în suprafață de 2.463 mp  cu destinație curți construcții,  

▪ CF nr. 108101 în suprafață de 1.581 mp  cu destinație curți construcții,  

▪ CF nr. 108165 în suprafață de 935 mp  cu destinație curți construcții,  

▪ CF nr. 17877 în suprafață de 1.191 mp  cu destinație curți construcții,  

▪ CF nr. 107851 în suprafață de 1.576 mp  cu destinație curți construcții,  

▪ CF nr. 107844 în suprafață de 539 mp  cu destinație curți construcții,  

▪ CF nr. 107839 în suprafață de 2.012 mp  cu destinație curți construcții,  

▪ CF nr. 107833 în suprafață de 2.070 mp  cu destinație curți construcții,  

▪ CF nr. 107653 în suprafață de 813 mp  cu destinație curți construcții,  

▪ CF nr. 107652 în suprafață de 509 mp  cu destinație curți construcții,  

▪ CF nr. 107830 în suprafață de 796 mp  cu destinație curți construcții,  

▪ CF nr. 108023 în suprafață de 204 mp  cu destinație curți construcții,  

▪ CF nr. 108021 în suprafață de 153 mp  cu destinație curți construcții,  

▪ CF nr. 105724 în suprafață de 2.207 mp  cu destinație curți construcții,  

▪ CF nr. 105693 în suprafață de 880 mp  cu destinație curți construcții,  

▪ CF nr. 107024 în suprafață de 23 mp  cu destinație curți construcții,  

▪ CF nr. 107023 în suprafață de 117 mp  cu destinație curți construcții,  

▪ CF nr. 108024 în suprafață de 666 mp  cu destinație curți construcții,  

 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 14 voturi pentru din totalul de 14 consilieri prezenți. 


