
pagina 1 din 1 

 

 

 

Nr.   26918  din 21.11.2019 

             

ANUNȚ  

   

În urma aprobării de către Consiliul Local al Comunei Bod a HCL nr. 170/31.10.2019- privind atribuirea 

denumirilor ROZELOR, NARCISELOR, MAGNOLIEI și CRINULUI unor străzi aflate în domeniul public al 

Comunei Bod următoarele terenuri cu destinația drum de acces au denumiri noi : 

 

• CF 102056 (fostă Lalelelor nr.13) drum înfundat perpendicular pe str. Lalelelor, a treia stradă 

pe partea stângă, PUZ Petrea Mihai, în suprafață de 1.244 mp, are denumirea Str. Rozelor. 

• CF 101690 (fostă Lalelelor nr.15) drum înfundat perpendicular pe str. Lalelelor, a patra stradă 

pe partea stângă, PUZ Apostu Neculai, în suprafață de 2.159 mp, are denumirea Str. 

Narciselor.  

• CF 100233 (fostă Lalelelor nr.18) drum înfundat perpendicular pe str. Lalelelor, a cincea stradă 

pe partea dreaptă, PUZ Costea Mihai, în suprafață de 1.762 mp, are denumirea Str. Magnoliei.  

• CF 102214 și 100166 (fostă Lalelelor nr.20) drum înfundat perpendicular pe str. Lalelelor, a 

șasea stradă pe partea dreaptă, PUZ Lazăr Gheorghe-Simion și SC Estate SRL, în suprafață 

totală de 2.289 mp, are denumirea Str. Crinului.  

 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.448/2017 ANCPI–aprobarea normelor  tehnice privind 

procedurile de lucru specifice Registrului electronic național si al nomenclaturilor stradale, adresa dvs. 

definitivă ( CF 101263 )  numerele administrative sunt atribuite consecutiv în ordine crescătoare 

astfel încât numerele impare sunt folosite pe partea stângă a drumului dinspre centrul localității iar 

numerele pare sunt folosite pe partea dreaptă a drumului, pentru drumurile care se înfundă atribuirea 

numerelor administrative trebuie să înceapă la capătul drumului care este conectat la rețeaua stradală. 

 

Datorită modului de dezmembrare din PUZ străzile Magnoliei, Rozelor și Narciselor  au 

numerele administrative pe o singură parte, consecutiv. 

Pe strada Crinului numerele administrative sunt atribuite în ordine crescătoare, numerele 

impare sunt folosite pe partea stângă a drumului dinspre capătul drumului conectat la rețeaua 

stradală iar numerele pare sunt folosite pe partea dreaptă a drumului. 

 

 

Primar, 

Sergiu ARSENE 
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