ROMÂNIA
JUDEŢUL MURES
CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI SINCAI
Nr 2307 din 16.11 2018
PROIECT DE HOTARARE
din 16.11 2018
privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Sincai , judetul Mures
-

Avand in vedere art. 3 din Cartea europeană a autonomiei locale , adoptată la Strasbourg la
15 octombrie 1985 , ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Codul civil;
- art.5 din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996 , republicata , cu modificarile
si completarile ulterioare;
- art. 453 lit. g) din legea nr. 227/2015 Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi
completările ulterioare;
HG NR 777/2016 privind structura,organizarea si functionarea Registrului electronic
national al nomenclaturilor stradale,precum si cu cele ale Ordinului Presedintelui ANCPI NR 448/2017
pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic
national al nomenclaturilor stradale .
Văzând expunerea de motive nr / 16.11 2018, prezentată de d-l Primar Huza Grigore cu privire la
aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Sincai , judetul Mures .
Având în vedere Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Sincai :
În temeiul prevederilor art - 36 alin. alin. (2), litera c) si alin. (5 )litera d) ,art. 45 alin. (1) şi
celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
Hotareste:
Art.1 Se aproba Nomenclatorul stradal al comunei Sincai judetul Mures- satele Sincai,
Lechincioara,Sincai –Finate si Pusta,conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei Sincai , Institutiei Prefectului judetului Mures ,OCPI Mures si se
afiseaza pe site-ul institutiei. .
PRIMAR
HUZA GRIGORE

Avizat
Secretar
Suciu Ludovica Emilia

ROMÂNIA
JUDEŢUL MURES
COMUNA Sincai
PRIMAR
Nr 2306 din 16.11 2018
Nota de fundamentare –Expunere de motive
privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Sincai , judetul Mures

Am initiat acest proiect de hotarare in conformitate cu prevederile art.5 din Legea
cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996 , republicata , cu modificarile si
completarile ulterioare, potrivit caruia :
(1) Nomenclatura stradală se aprobă prin hotărâre a consiliului local, se organizează
pe fiecare localitate şi reprezintă evidenţa primară unitară care serveşte la atribuirea
denumirii străzii şi a numărului administrativ.
(2) Registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale reprezintă sistemul unic
de referinţă la nivel naţional, în care sunt înscrise nomenclaturile stradale de la nivelul
comunelor, oraşelor şi al municipiilor. Registrul este obligatoriu de utilizat de
instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în activitatea specifică.
Agenţia Naţională asigură instituţiilor şi autorităţilor publice, precum şi notarilor
publici accesul liber şi gratuit la registru.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a furniza şi actualiza
datele cu privire la nomenclatura stradală proprie din registrul electronic al
nomenclaturilor stradale.
(4) Modificarea adresei administrative a imobilului se notează în cartea funciară.
Prin excepţie de la prevederile art. 31 alin. (1), încheierea prin care se dispune notarea
modificării adresei administrative se comunică numai la cererea persoanei interesate.
De asemeni articolul 453 lit. g)d in legea 227/08.09.2015 Codul Fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare prevede: ,,nomenclatura stradala - lista care
contine denumirile tuturor strazilor dintr-o unitate administrativ-teritoriala, numerele
de identificare a imobilelor pe fiecare strada in parte, precum si titularul dreptului de
proprietate al fiecarui imobil; nomenclatura stradala se organizeaza pe fiecare
localitate rurala si urbana si reprezinta evidenta primara unitara care serveste la
atribuirea adresei domiciliului/resedintei persoanei fizice, a sediului persoanei juridice,
precum si a fiecarui imobil, teren si/sau cladire,,
Proiectul de hotarare cuprinde denumiri de strazi agreate de comisia de lucru
pentru aprobarea aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Sincai , judetul
Mures.Referitor la denumirea alocata fiecarei strazi s- a dorit ca strazile sa poarte
nume de flori.
Fata de cele aratate, prezentam Proiectul de hotarare anexat fiind de competenta
sedintei in plen a Consiliului Local al comunei Sincai de a analiza si aproba.
PRIMAR
HUZA GRIGORE

ROMÂNIA
JUDEŢUL MURES
COMUNA SINCAI
Nr 2308 din 16.11 2018
RAPORT
privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Sincai , judetul Mures

Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu prevederile
art.44,
alin.(1), din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata in 2007, modificata si
completata ulterior.
D-l primar prezinta un proiect de hotarare temeinic , oportun care, respecta legalitatea
potrivit prevederilor :
-art.4ˡ alin. (1) din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996 , republicata , cu
modificarile si completarile ulterioare;
- art. 453 lit. g) din legea nr. 227/2015 Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi
completările ulterioare;
- HG NR 777/2016 privind structura,organizarea si functionarea Registrului electronic national al
nomenclaturilor stradale,precum si cu cele ale Ordinului Presedintelui ANCPI NR 448/2017 pentru
aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic national al
nomenclaturilor stradale .
Proiectul de hotarare privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Sincai , judetul
Mures ,este legal si oportun .
Este de competenţa Consiliului local al com. Sincai , jud. Mures ca în şedinţă să
adopte proiectul de hotarare privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Sincai Jud
Mures conform art.36 alin 5 lit .d din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare- Consiliul local atribuie sau schimbă, în condițiile legii,
denumiri de străzi, de piețe și de obiective de interes public local.

SECRETAR
Suciu Ludovica Emilia

