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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Dosar de ședință Consiliul Local Bod 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar - Primar 

1 exemplar - Compartimentul Urbanism 
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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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CONSILIUL LOCAL al  COMUNEI  BOD 

JUDEȚUL BRAȘOV 

ROMÂNIA 
 

 din 27.02.2020 

 

HOTĂRÂREA nr.31 

privind atribuirea denumirilor URANUS, GALAXIEI și JUPITER unor străzi aflate în domeniul public al 

Comunei Bod 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr. 24912/28.10.2019, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.24910/28.10.2019, întocmit de Maria SPANACHE, inspector – 

compartimentul Urbanism; 

▪ Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Bod; 

▪ Avizul Comisiei de atribuire de denumiri a județului Brașov; 

▪ Extrasele de Carte Funciara nr. 101862, 101857, 101866, 101864, 101865, 101861 și 104753 ; 

▪ HCL nr.21/22.01.2010 – privind acceptarea ofertei de donație și preluarea în patrimoniul public al 

comunei Bod a unor terenuri situate în comuna Bod cu destinația de drum de acces – Coman Nelu 

Sorin; 

▪ HCL nr.65/27.04.2018 – privind aprobarea acceptării ofertei de donație a unui teren situat în Bod 

sat-comuna Bod, cu destinația de drum conform PUZ, preluarea în patrimoniul public al comunei 

Bod și înscrierea acestuia în Cartea Funciară – Hagiu Constantin și Hagiu Paulina; 

▪ Prevederile Ordonanței nr.63/2002 – privind atribuirea sau schimbarea de denumiri; 

▪ Prevederile Ordinului nr.448/2017 ANCPI– aprobarea normelor  tehnice privind procedurile de lucru 

specifice Registrului electronic național si al nomenclaturilor stradale; 

▪ Prevederile Ordinului nr. 564/2008 – pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a comisiei 

de atribuire de denumiri județene, respectiv a municipiului București; 

▪ Prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

În temeiul prevederilor art. 129, 139, 196, 197, 198, 199, 200 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă atribuirea denumirilor URANUS, GALAXIEI și JUPITER unor străzi aflate în domeniul public 

al Comunei Bod conform ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către Compartimentul Urbanism, Compartimentul Agricol 

și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Bod care au obligația de a actualiza bazele de 

date. 
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Art.3 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

 

             Vizat pentru legalitate, 

Președinte de ședință,                  Secretar general, 

Gheorghe BODEAN         Daniela-Laura AXENIE 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenți. 


