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

strada(mp)

Început stradă Sfârșit stradă Descriere localizare

1. ALUNULUI În apropiere se află strada 

Socului iar alte denumiri 

propuse în vecinătate sunt 

Iasomiei și Lămâiței.       Alunul 

este un arbust cu înălțime de 5 

m și fructe comestibile, cu coaja 

tare și miezul bogat în vitamine.     

• CF nr.105832 Bod cad. 105832,     • 

CF nr.105833 Bod cad. 105833                                                       

1.531+1.359=  

2.890 mp

Intrare din str. 

Hărmanului (DJ 112 

A) prin DE 216

Intersecția DE 216 

cu DE 583

Bod sat,  pe partea stângă pe direcția de mers Bod - Hărman cu 

intrare din DJ 112A pe DE 216, cu al doilea acces prin strada Socului 

către strada Școlii. Este situată în PUZ  „Zona de locuințe , 

modernizare drum, extindere utilități” beneficiar SÎMBOTIN Aurora, 

aprobat prin HCl nr.47/26.05.2017

2. IASOMIEI În apropiere se află strada 

Socului, iar denumiri propuse în 

vecinătate sunt Alunului și 

Lămâiței.                       Iasomia 

este un gen de arbuști cu 

aproximativ 200 de specii, 

originare din regiunile tropicale 

și temperat calde. Iasomia se 

cultivă pentru flori, în grădină, 

sau ca plantă de apartament.

• CF nr.105346 Bod cad. 105346                       5.349 mp Intrare din str. 

Hărmanului (DJ 112 

A) prin DE 216

Drum înfundat CCN 

211

Bod sat, pe partea stângă perpendiculară pe DE 216, pe direcția  de 

mers Bod-Hărman și este situată în PUZ  „Construire ansamblu de 

locuințe individuale zona DJ 112 A-Bod” beneficiari BARABOI G. 

Sofia, BARABOI I. Damian, STEMATE I. Nicolae, STEMATE I. Victoria 

aprobat prin HCl nr.31/29.05.2009

3. LĂMÂIȚEI În apropiere se află strada 

Socului iar denumiri propuse în 

vecinătate sunt Alunului și 

Iasomiei.                       Lămâița 

este un arbust de foioase care 

crește până la 3 m înălțime cu 

2,5 m lățime, cu frunze dințate și 

flori albe în formă de bol cu 

stamine proeminente. Este o 

specie de plantă cu flori  

originară din sudul Europei.

• CF nr.106629 Bod cad.106629      6.952 mp Intrare din str. 

Hărmanului-DJ 112 

A

Drum înfundat CCN 

211

Bod sat, pe partea stângă perpendicular pe DJ 112 A-direcția  de 

mers Bod-Hărman și este situată în PUZ  „Zona de locuințe , 

modernizare drum, extindere utilități” beneficiar VINTILĂ Letiția 

Rafira, aprobat prin HCl nr.176/31.10.2019

4. IOAN SLAVICI În apropiere se află străzile Mihai 

Eminescu, Ion Creangă, I.L. 

Caragiale.                    Ioan 

Slavici (n. 18 ianuarie 1848, Șiria, 

comitatul Arad - d. 17 august 

1925, Crucea de Jos, Județul 

Putna) a fost un scriitor, jurnalist 

și pedagog român, membru 

corespondent (din 1882) al 

Academiei Române. (sursa 

Wikipedia)

• CF nr.102788 Bod cad. 102788                        2,012 Intrare din str. Gării-

DJ 112 A

Drum înfundat Pe partea dreaptă perpendicular pe DJ 112 A-direcția  de mers Bod 

sat - Colonia Bod, paralelă cu strada Mihai Eminescu și este situată în 

PUZ  „Construire locuințe și funcțiuni complementare DJ 112 A-Bod” 

beneficiar URSU Călin, aprobat prin HCl nr.20/18.02.2013
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5. APOLLO În apropiere se află strada 

Venus.                            Apollo 

sau Apolo este, în mitologia 

greacă și în mitologia romană, 

zeul zilei, al luminii și al artelor, 

al profeției, protector al poeziei 

și al muzicii, conducătorul 

corului muzelor, personificare a 

Soarelui.                      Programul 

Apollo a fost o serie de zboruri 

spațiale pilotate efectuate de 

Statele Unite ale Americii 

(NASA), folosind astronava 

Apollo și racheta purtătoare 

Saturn 5, între anii 1961 și 1975. 

(sursa Wikipedia)

• CF nr.104562 Bod cad. 104562               1.240 mp Intrare din str. Gării-

DJ 112 A prin strada 

Venus ( DE 328).

Drum înfundat Pe partea dreaptă a străzii Venus, este situată intr-o zonă 

reglementată de PUG comuna Bod.

6. CONSTELAȚIEI În apropiere se află străzile 

Galaxiei, Uranus, Jupiter.       În 

astronomia modernă constelația 

este o anumită porțiune din 

sfera cerească exact delimitată, 

în jurul figurii imaginare inițiale, 

astfel încât fiecare obiect ceresc 

fix (chiar invizibil ochiului 

omenesc) poate fi atribuit unei 

constelații. Pentru majoritatea 

constelațiilor vizibile din 

emisfera nordică a Pământului, 

denumirile există deja din 

antichitate. Pentru cele din 

emisfera sudică, denumirile 

provin de la navigatori și 

astronomi din epoca Marilor 

descoperiri geografice.(sursa 

Wikipedia)

• CF nr.102239 Bod cad. 102239                      5.676 mp Intrare pe lângă  HC 

114

DE 104/1 Pe partea stângă pe direcția  de mers Bod - Araci, accesul se face din 

DJ 103 prin strada Uranus și este situată în PUZ  „Ansamblu de 

locuințe unifamiliale și funcțiuni complementare DE 104/1, extravilan 

Bod” beneficiar MUREȘAN Rareș, aprobat prin HCl nr.85/25.06.2010. 

Strada nu este amenajată încă deoarece la acest moment este fără 

construcții.



7. RARĂU Alături, parte din același PUZ, se 

află strada Caraiman iar  în 

apropiere se află cartierul Poiana 

Crăițelor cu denumiri Zarand, 

Rodnei, Călimani, Bucegi, ș.a.                      

Muntii Rarău fac parte din 

Munții Bucovinei fiind situați în 

nordul Carpaților Orientali în 

bazinele hidrografice superioare 

ale Moldovei și Bistriței.      

• CF nr.102029 Bod cad.102029             

• CF nr.102084 Bod cad.102084    

3.059+3.088=  

6.147 mp

Intrare din  str. 

Hărmanului-DJ 

112A

Drum înfundat CCN 

211

Bod sat, pe partea stângă perpendicular pe DJ 112 A-direcția  de 

mers Bod-Hărman și este situată în PUZ  „Construire ansamblu de 

locuințe individuale DJ 112A Bod-Sat ” beneficiar TOMA Rosana, 

aprobat prin HCl nr.23/30.03.2009


