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PROIECT                                                                                                                      Avizat, 

Nr. 44/12.07.2022     

                                                                                                                            Secretar general                                        

                                                                                                                        Greab Elena Cristina  

 

 

HOTÂRARE 

privind  

aprobarea atribuirii de denumiri strazilor de pe teritoriul administrativ  

al comunei Titesti, judet Arges 

si aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Titesti, judet Arges 

        Consiliul Local al Comunei Titesti, judet Arges,  

 

   - în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate de initiator în 

referatul de aprobare nr.6319/12.07.2022, având în vedere: 

    - Raportul de specialitate  înregistrat sub nr. 6320 /12.07.2022  

                    -  dispozițiile Legii nr. 52/2003, republicată privind transparenţa decizională în 

administraţia publica 

     - art.120 alin. (1) și art.121 alin.(1) și alin.(2) din Constitutia României, 

republicată;  

    - art. 3 paragraful 2 și art.4 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la 

Strasbourg pe 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 

     - art.7 alin.2 din Codul civil , adoptat prin Legea nr.287/2008, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare;  

     - prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică administrativă pentru 

eleborarea actelor normative, republicată;  

     - art. 5 alin.(1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

     - art.6, art.7 și art.8 din H.G.nr.777/2016 privind structura, organizarea şi 

funcţionarea Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale; 

   -  Ordinul A.N.C.P.I.nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor 

stradale  

    - art.453 lit.g) din Legea nr.277/2015 – Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare 

                       În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 
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HOTARASTE 

 

                 Art.1. Se aprobă atribuirea de denumiri strazilor de pe teritoriul administrativ  

al comunei Titesti, judet Arges  

               Art.2. Se aprobă Nomenclatorul stradal al comunei  Titesti , județul Arges, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta  hotărâre.  

                  Art. 3 .Prezenta hotarare prin grija secretarului comunei  Titesti, judet Arges, va fi 

înaintată Instituției Prefectului – Județul Arges ,Primarului comunei Titesti ,  

Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru , precum si celorlalte 

persoane intertesate  si se va aduce la cunoștinta publica prin afisare pe site-ul institutiei. 

 

 

INIȚIATOR 

PRIMAR  

SAVU GHEORGHE 


