ROMÂNIA
JUDETUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL ILEANA

HOTĂRÂRE
aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Ileana județul Călărași
Consiliul Local al Comunei Ileana, întrunit în şedinţa ordinară din 27
februarie 2019,
văzând:
- proiectul de hotărâre nr. 90/9.01.2019 și expunerea de motive a Primarului
Comunei Ileana cu privire la aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Ileana
județul Călărași
- avizul nr. 627/19.02.2019 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local
Ileana care avizează favorabil proiectul de hotărâre
- raportul de specialitate nr. 3971/5.02.2019 din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Ileana
- dispozițiile hotărârii Consiliului Local al comunei Ileana nr. 54/29.09.2017
privind modificarea și completarea hotărârii nr.14/30.07.1999 privind însușirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Ileana, cu modificările
și completările ulterioare
având în vedere:
- prevederile art. 2 alin. 7 lit k) din Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale nr. 289/147/7325/437/1136/1588/3/2017
- prevederile art. 3 alin. 2 din OUG 28/2008 privind registrul agricol
- prevederile art. 2 lit. b) din HG 777/2016 privind Structura Organizarea și
funcționarea Registrului electronic Național al nomenclaturilor stradale
- prevederile art. 5 alin. 1 din legea 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare,
republicată, completată și modificată
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) din legea 215/2001 – legea administrației
publice locale, republicată, modificată și completată
luând act de procesul-verbal nr. 752/27.02.2019 privind lucrările ședinței Consiliului
Local din data de 27.02.2019
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă nomenclatorul stradal al comunei Ileana județul Călărași
pentru fiecare sat component (Arțari, Florica, Ileana, Podari, Răzoarele, Răsurile, SatuNou, Ștefănești, Vlăiculești) conform anexelor 1-9 ce fac parte din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul comunei Ileana prin compartimentele de specialitate vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre primarului comunei
Ileana și prefectului județului Călărași, compartimentelor de specialitate din cadrul
Primăriei comunei Ileana și o va aduce la cunoștință publică.
Președinte de ședință,
Lucian – Nicolae CRISTEA
Contrasemnează,
secretar, Cristina-Florentina TOMA
Nr. 6
Adoptată la Ileana
Astăzi 27.02.2019

Voturi pentru 10
voturi contra -prezenți 10 din total 13

