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HOTĂRÂREA nr. 47 

din 20.10.2022 

 

privind  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Șincai nr. 5/15.01. 2019 privind 

aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Șincai , judetul Mureș 

 

Consiliul local al comunei Șincai, întrunit în şedinţa extraordinară., din data de 20.10.2022, ora 10:00 

 Analizând:  

-  Referatul de aprobare a inițiatorului nr. 3506/19.10.2022 și Raportul de specialitate al secretarului general 

nr. 3507/19.10.2022, precum și Proiectul de hotărâre privind  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 

al comunei Șincai nr. 5/15.01. 2019 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Șincai , judetul Mureș; 

- avizul favorabil al comisiilor de specialitate.. 

Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii nr. 5 din 15.01.2019 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Șincai, județul Mureș, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 5 din Legea 7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - art. 453 lit. g) din legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârii nr. 777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic naţional al 

nomenclaturilor stradale; 

- Normelor Tehnice din 2017 privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional al 

nomenclaturilor stradale, aprobate prin Ordinul Președintelui ANCP nr. 448/2017. 

-  Art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 136 din din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederilor art. 129 alin. (1) ale alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (6) lit. d), ale art. 139 

alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. a) precum și ale art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1.  Anexa la Hotărârea nr. 5 din 15.01.2019 privin aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Șincai, 

se modifică și se completează, după cum urmează: 

- anexa cuprinzând Nomenclatorul stradal Pusta se completează cu următoarea poziție: 

„4 – Strada Cimitirului– De la strada Principală (DC141A)  la  Cimitir” 

Art.2. Pentru ducerea la îndeplinirea a prevederilor prezentei Hotărâri se mandatează Primarul Comunei 

Șincai.  

Art.3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c din O.U.G nr. 57/2019, Partea I privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi a art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind legea 

contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului 

Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija Secretarului general U.A.T 

Șincai, Prefectului Județului Mureș,  Compartimentului Agricol, Cadastru, Urbanism și Relații Publice și  se publică 

pe pagina de internet a instituției www.primariasincai.ro .           

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ 

      PANCZEL FRANCISC       SECRETAR GENERAL 

                 TOMA DRAGOȘ 
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