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Nr.22910 din 25.08.2021 

 

Primarul comunei Bod, județul Brașov 

In conformitate cu art.136 alin(8) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Bod următorul: 

 
PROIECT de HOTĂRÂRE 

privind atribuirea de denumire unui număr de 3 străzi aflate în domeniul public al Comunei Bod 

 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr. 22913/25.08.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.22911/25.08.2021, 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. 106137, 106849, 106326, 107146 

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

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

specifice Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale 

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

atribuire de denumiri județene, respectiv a municipiului București 

▪ Adresa nr.12891/30.09.2016 -Instituția Prefectului-județul Brașov-recomandare denumiri străzi 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(6) lit.c), art. 139, 196, 197, 198, 199, 200 din OUG nr.57/2019 din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Se aprobă atribuirea de denumire unui număr de 3 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. 

ART.3 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 
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Inițiator,                           Vizat pentru legalitate, 

Primarul comunei Bod,                          Secretar general UAT, 

Sergiu ARSENE                            Daniela-Laura AXENIE 
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