
Nr. crt. Denumire strada Explicații istoricul străzii Număr CF Suprafață 

strada(mp)

Început stradă Sfârșit stradă Descriere localizare

1. URANUS În apropiere se află străzile 

Mercur, Marte, Soarelui, Saturn 

și Venus.       Uranus este a 

șaptea planetă de la Soare și a 

treia ca mărime (după diametru). 

• CF nr.101862 Bod cad. 2232, top 

2761/2/88 în suprafață de 5.503 mp;                                                       

•CF nr.101857 Bod cad. 101857 în 

suprafață de 216 mp;                                   

•CF nr.101866 Bod cad. 101866 în 

suprafață de 109 mp;                                    

•CF nr.101864 Bod cad. 101864 în 

suprafață de 108 mp

5.936 Intrare din DJ 103 Ieșire spre DJ 103 perpendiculară pe DJ 103, pe partea stângă pe direcția Bod - Araci și 

este situată în PUZ  „Construire ansamblu de locuințe DJ 103 - Bod” 

beneficiar  Coman Nelu Sorin, aprobat prin HCL nr.10/18.01.2008

2. GALAXIEI În apropiere se află străzile 

Mercur, Marte, Soarelui, Saturn 

și Venus, iar denumiri propuse în 

vecinătate sunt Uranus și Jupiter. 

Galaxia (cuvântul provine din 

greacă de la γαλαξίας, galaxias, 

însemnând „cerc lăptos”, o 

referire la Calea Lactee) este un 

sistem alcătuit dintr-o 

aglomerație de stele.

• CF nr.101865 Bod cad. 101865 în 

suprafață de 4.183 mp;                          

• CF nr.101861 Bod cad. 101861 în 

suprafață de 87 mp;      

4.270 Intrare din str. 

Timișului

HC 114 Dincolo de canalul HC 114, în continuarea străzii Timișului, pe partea 

stângă pe direcția Bod - Araci și este situată în PUZ  „Construire 

ansamblu de locuințe individuale și dotări DJ 103” beneficiar Coman 

Nelu Sorin, aprobat prin HCl nr.22/30.03.2009

3. JUPITER În apropiere se află străzile 

Mercur, Marte, Soarelui, Saturn 

și Venus.             Jupiter este a 

cincea planetă de la Soare și 

este cea mai mare dintre toate 

planetele din Sistemul solar.

• CF nr.104753 Bod cad. 104753 în 

suprafață de 3.572 mp;      

3.572 Intrare din DJ 103 Drum înfundat

perpendiculară pe DJ 103, pe partea stângă pe direcția Bod - Araci și 

este situată în PUZ  „Construire locuințe individuale, depozit 

materiale de construcții și atelier producție piatră, DJ 103” beneficiari 

HAGIU Constantin și HAGIU Paulina, aprobat prin HCL 

nr.21/30.05.2012
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