ROMÂNIA
JUD EŢUL PR AH OV A

C O M U N A IZVOARELE
C O N S I L I U L L O C A L

H O T Ă R Â R E
privind completarea Nomenclatorului stradal al comunei Izvoarele, judeţul Prahova,
aprobat prin Hotararea nr. 20 /2019
Consiliul Local al comunei Izvoarele , judeţul Prahova ,
Având in vedere :
- referatul de aprobare al primarului Comunei Izvoarele nr. 3548/ 09.04.2021, proiectul de hotărâre nr.
2471/17.02.2022, inţiat de dl.primar Grigore Ioan –Paul, raportul compartimentului de specialitate
urbanism/ registru agricol , inregistrat cu nr. 3550/09.04.2021 si Avizele comisiilor de specialitate ale
consiliului local din data de 15.03.2022 ;
- prevederile art.5 alin.1) din Legea cadastrului si publicităţii imobiliare nr. 7 / 1996, republicată, cu
modificările si completările ulterioare, prin care se prevede ca nomenclatura stradală se aprobă prin
hotărâre a consiliului local, care se organizează pe fiecare localitate si reprezintă evidenţa unitară care
serveşte la atribuirea denumirii străzii si a numărului administrativ ;
- Ordinul ANCPI nr. 448/2017 privind aprobarea normelor tehnice si proceduri de lucru specifice
Registrului electronic al nomenclaturilor stradale (RENNS) ;
- Avizul Comisiei judetene de atribuire denumiri nr.5/03.03.2022, cu privire la modificarile si
completarile propuse ;

In temeiul art. 129 alin.2) si ar. 139 alin.1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
ART.1 (1) Se aprobă completarea si modificarea Nomenclatorului stradal al Comunei Izvoarele
aprobat prin Hotărârea nr. 20/2019, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre .
(2) Anexa nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, reprezintă forma actualizată
conform modificărilor si completărilor aprobate conform anexei nr. 1 .
Art.2. Prezenta Hotărâre si Nomenclatorul stradal vor fi publicate pe site-ul Primăriei comunei
Izvoarele. www.izvoarele-ph.ro si vor fi comunicate Instituţiei Prefectului pentru controlul de legalitate,
prin grija secretarului general al comunei Izvoarele.
Art.3. Primarul comunei Izvoarele, prin compartimentul de specialitate , va aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
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Data in Comuna Izvoarele, astazi 15.03. 2022
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Adoptarea hotărârii / Qvorum adoptare conf. Art. 139(1)
14 voturi pentru/ 15 consilieri alesi/
Comunicarea către primarul comunei
Comunicarea către Instituţia Prefectului
Aducerea la cunoştinţă publică
Hotărârea devine obligatorie şi produce efecte
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