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din  25.03.2022

 

DISPOZIȚIE nr.132 

privind necesitatea actualizării delimitărilor secțiilor de votare nr. 298 Sat Bod, cod unic 8-298, nr. 299 Sat Bod, 

cod unic 8-299 și nr. 301 Colonia Bod, cod unic 8-301 din comuna Bod 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispoziție nr.12311/14.03.2022 întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Prevederile art.4, lit.b) din Hotărârea AEP nr. 19/2017 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a 

actualizării delimitării secțiilor de votare din țară și a stabilirii sediilor acestora, 

▪ Prevederile art. 20-22 din Legea nr.208/2015, privind alegerea Senatului și Camerei Deputaților, 

precum și organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările 

ulterioare, 

▪ Avizul conform nr.3992/23.03.2022 al Autorității Electorale Permanente, 

▪ Nota justificativă nr.12312 din 14.03.2022, prin care se propune solicitarea avizului conform al 

Autorității Electorale Permanente pentru actualizarea secțiilor de votare din comuna Bod. 

▪ Hotărârea Consiliului Local al comunei Bod nr.31 din 27.02.2020 privind atribuirea denumirii URANUS, 

unei străzi aflate în domeniul public al Comunei Bod, 

▪ Hotărârea Consiliului Local al comunei Bod nr.64 din 22.04.2021 privind atribuirea de denumirii unor 

străzi REGELE FERDINAND, IEREMIA MOVILĂ, DIMITRIE CANTEMIR, GAROFIȚEI  aflate în domeniul 

public al Comunei Bod, 

▪ Având în vedere H.C.L.-urile prin care s-au atribuit denumiri de străzi și faptul că s-au emis acte de 

identitate care cuprind adresele de domiciliu noi; 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b) si art.199 alin(1) si alin(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ. 

 

DISPUNE: 

 

ART.1 Se aprobă actualizarea secțiilor de votare pentru comuna Bod, după cum urmează: 

▪ Secția de votare nr. 298 Sat Bod, cod unic 8-298, cu sediul la Școala Gimnazială Bod-Sat, com. Bod, 

Sat. Bod, str. Brașovului, nr. 343, Jud Brașov, se va introduce delimitare nouă: 

- strada REGELE FERDINAND, cod arteră 1056176, integral 

- strada DIMITRIE CANTEMIR, cod arteră 1056179, integral 

- strada IEREMIA MOVILĂ, cod arteră 1056180, integral 

▪ Secția de votare nr. 299 Sat Bod, cod unic 8-299, cu sediul la Căminul Cultural, com. Bod, Sat. Bod, str. 

T. Vladimirescu, nr. 263, Jud Brașov, se va introduce delimitare nouă: 

- strada GALAXIEI, cod arteră 1044949, integral 

- strada URANUS, cod arteră 1044948, integral 
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▪ Secția de votare nr. 301 Colonia Bod, cod unic 8-301, cu sediul la Școala Generală Colonia Bod, com. 

Bod, Sat. Colonia-Bod, str. Fabricii, nr. 2, Jud Brașov, se va introduce delimitare nouă: 

- strada GAROFIȚEI, cod arteră 1056181, integral 

ART.2 Fișa tehnică privind modificarea delimitărilor compusă din artere, segmente ale acestora, numerele 

administrative ori imobile distincte este cuprinsă în Anexa nr. 1, A) Fișă tehnică privind modificarea delimitărilor 

compuse din artere, segmente ale acestora, numere administrative ori imobile distincte, care face parte 

integrală din prezenta Dispoziție. 

ART.3 Prezenta Dispoziție se comunică: 

▪ Instituției Prefectului - Județul Brașov 

▪ Biroul județean Brașov -Autoritatea Electorală Permanentă 

▪ Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Bod 

▪ Primar 

                                                                                                                                     Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                          Secretar general UAT, 

Sergiu ARSENE              Daniela-Laura AXENIE 

                                                                       


