ROMÂNIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
completarea nomenclatorului stradal al comunei Sfantu Gheorghe
Consiliul Local al comunei Sfantu Gheorghe, judeţul Ialomita întrunit în şedinţa ordinară în
data de 19.03.2020
Având în vedere :
- referatul de aprobare al primarului înregistrat la nr.620 din 10.02.2020 prezentată de către
primarul comunei prin care se propune completarea nomenclatorului stradal al comunei Sfantu
Gheorghe;
- raportul de specialitate înregistrat la nr. 615 din 10.02.2020 prezentat de către compartimentul
registru agricol si fond funciar
Examinand:
- raportul de avizare al proiectului de hotarâre întocmit de către comisia pentru amenajarea
teritoriului si urbanism,protectie mediu si turism înregistrat la nr. 52 din 10.03.2020
- avizul secretarului comunei inregistrat la nr.621 din 10.02.2020
In conformitate cu :
-prevederile art. 5 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată
cu modificările ulterioare,
-prevederile art.6 din H.G. nr.777 din 2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea
Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale,
-prevederile art.11 din Ordinul nr.448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile
de lucru specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale,
-prevederile art.2 lit.d),art.3 alin.(1) si art.5 alin.(1) din O.G.nr.63/2002 privind atribuirea sau
schimbarea de denumiri ,cu modificarile si completarile ulterioare
În temeiul art. 129, alin.(1), alin. (2) lit.a), alin.(7) lit.k) coroborate cu art.196 alin.(1),
lit.a) din O.U.G. nr.57/ 2019 privind Codul Administrativ , cu modificarile ulterioare,
HOTARASTE :
Art.1. Se aprobă completarea Nomenclatorul stradal prin alocarea numerelor administrative
pentru unele imobilele situate pe raza comunei Sfantu Gheorghe conform Anexei nr.1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul comunei prin
compartimentele de specialitate.
Art.3. Secretarul comunei Sfantu Gheorghe va asigura comunicarea prezentei hotărâri
Instituției Prefectului – Județul Ialomita în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului
comunei, SPCLEP Urziceni, compartimentului registrul agricol si fond funciar, compartimentului
impozite și taxe locale, precum și aducerea la cunoştinţă publică prin afișare la locurile special
amenajate și publicată pe site-ul primăriei.
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