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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind  modificarea și completarea HCL Șincai nr. 5/2019 privind aprobarea Nomenclatorului stradal 

al comunei Șincai , judetul Mureș 
 
Având în vedere 

- hotărârea nr. 5/2019 a C.L Șincai privind  aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei 
Sincai , judetul Mures 
 - art.5 din Legea cadastrului si publicitații imobiliare nr. 7/1996 , republicata , cu modificarile 
și 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, cu modificările şi completările ulterioare. 
              ‐ referatul de aprobare nr 1855/14.07.2021 prezentat de d-l Primar POP Vasile cu privire la  
modificarea și completarea HCL Șincai nr. 5/2019 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al 
comunei Sincai , judetul Mures. 
              - Avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Sincai : 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și lit. c), alin. (6) lit d) și ale art. 196, 
alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

                                                     Hotărăște: 
     
       Art.1 Se modifică și completează HCL Șincai nr. 5/2019 privind aprobarea Nomenclatorul 

stradal al comunei Sincai judetul  Mures după cum urmează  
-anexa cuprinzând străzile din localitatea Șincai se completează cu pozițiile  
29-Strada Primăriei de la sediul Primăriei Șincai până la intersecția cu strada Muzicanților 
30-Strada Râtului de la intersecția cu str. Principală până la intersecția cu str. Florilor 

                 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 
                                                                                              POP VASILE  

 
 

Avizat pentru legalitate 
Secretar General al comunei delegat 
ONAC DAN CRISTIAN 

 



 
Referat de aprobare 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea completari HCL Șincai nr. 5/2019 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. 
        De asemeni articolul 453 lit. g) din 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, 
          Având în vedere hotărârea nr. 5/2019 a C.L Șincai privind  aprobarea 
Nomenclatorului stradal al comunei Sincai , judetul Mures prin care au fost denumite 
străzile din Comuna Șincai și urmare a acțiunilor demarate de înscriere în cartea funciară 
a străzilor din comună s-a constatat că două străzi au fost omise din nomenclatorul 
stradal.   
            Propun Consiliului Local proiectul de hotărâre privind  aprobarea completari 
HCL Șincai nr. 5/2019 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Sincai , 
judetul Mures prin care se denumesc și introduc în nomenclatorul stradal al Comunei 
Șincai cele două străzi omise. 
  
                                                                                                 PRIMAR 
                                                                                             POP VASILE  
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Raport de specialitate 
privind  necesitatea completări Nomenclatorului stradal al comunei Sincai , judetul Mures 

 
 

 

 

          Având în vedere 

‐ hotărârea nr.  5/2019  a C.L  Șincai privind    aprobarea Nomenclatorului  stradal  al  comunei 

Sincai , judetul Mures 

‐ 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 .   

       Prin  hotărârea  nr.  5/2019  a  C.L  Șincai  privind    aprobarea Nomenclatorului  stradal  al 

comunei  Sincai  ,  judetul  Mures  au  fost  denumite  și  incluse  în  nomenclatorul  stradal  al 

Comunei  Șincai  străzile  de  pe  raza  localităților  Comune  Șincai.  De  asemenea  în  urma 

acțiunilor  demarate  de  înscriere  a  străzilor  de  pe  raza  comunei  în  Cartea  Funciară  s‐a 

constatat că două străzi au  fost omise.  În conformitate cu prevederile  legale  în vigoare este 

atributul consiliului local de întroduce în nomenclatorul stradal noi străzi. Propun primarului 

Comunei Șincai inițierea unui proiect de hotărâre de completare a nomenclatorului stradal al 

comunei Șincai cu cele două străzi omise. 

 

 

             Secretar General al comunei delegat 

                                                                            ONAC DAN CRISTIAN 
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