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PROIECT DE
HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 51/2009 privind aprobarea nomenclaturii stradale
pentru localităţile comunei Măureni
Consiliul local al comunei Măureni întrunit în ședinţă ordinară de lucru,
analizând prevederile:
- Hotarârii Consiliului local nr.53/2017 cu privire la aprobarea P.U.G. Măureni;
- H.C.L. nr. 51/21.10.2009 privind aprobarea nomenclaturii stradale pentru
localităţile comunei Măureni,
- Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare privind autorizarea
executarii lucrarilor de construcţii;
- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- O.G.nr.63/2002 art.2,lit(d) , atribuirea sau schimbarea de denumiri pentru parcuri,
piete, oboare, cartiere, strazi, statii ale mijloacelor de transport in comun, precum si pentru
obiective si institutii de interes local se face de catre consiliile locale.
- 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;
- HG 777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic
naţional al nomenclaturilor stradale,
- Ordinul 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru
specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale precizeaza modul in
care trebuie aprobate si constituite nomenclatoarele stradale
- Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 36 alin. alin. (2), litera c) si alin. (5 )litera d) din Legea nr. 215/23.04.2001
privind administraţia publică locală ,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
având în vedere:
- necesitatea modificării nomenclaturii stradale ale localităţilor comunei ca urmare a
noilor reglementări legislative,
- procesul-verbal nr. 3012 din 14.06.2017 de afişare a proiectului de act
normativ privind aprobarea nomenclaturii stradale a comunei Măureni;
- avizele comisiilor de specialitate pentru proiectul de hotarâre iniţiat de dl. primar;

În temeiul art. 45 alin. 2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare privind administraţia publică locală,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. (1) – Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Măureni nr. 51/21.10.2009
privind aprobarea nomenclaturii stradale pentru localităţile comunei Măureni se înlocuiește
cu Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
(2) - Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publicului prin afisare in
locuri vizibile si pe pagina web www.comunamaureni.ro, termenul de depunere al
contestaţiilor cu privire la prevederile prezentei hotărâri fiind de 15 zile de la data afișării /
publicării, după care Consiliul Local Maureni, în prima şedinţă, va delibera asupra
contestaţiilor şi va decide în consecinţă, fie prin acceptarea propunerilor, fie prin
considerarea ca nefondate a contestaţiilor .
(2) – În cazul în care nu sunt contestaţii sau acestea sunt respinse de către
Consiliul Local Maureni, prezenta hotărâre rămâne definitivă şi intră în vigoare în termenul
prevăzut la art.3.
Art.3 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.09.2017 şi se comunică
conform art. 48 alin 2, art. 49 şi art. 117 lit. e) din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei
publice locale , cu modificările şi completările ulterioare la :
- Instituţia Prefectului Judeţului Caraş-Severin ,
- Primarul comunei Măureni
- Compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului.
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