
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA LELICENI
CONSILIUL LOCAL LELICENI

HOTĂRÂREA Nr. 13/2021
Privind aprobarea nomenclatorului stradal, denumirea străzilor i a numerelorși a numerelor

administrative din satele componente ale comunei Leliceni,
 judeţul Harghita

Consiliul Local Leliceni,
Întrunit în şedinţa ordinară pe data de 24 februarie 2021, convocată prin Dispoziţia nr.37/2021 a
primarului comunei;

Având în vedere:
- Proiectul  de  hotărâre  nr.7/2021  privind  aprobarea  nomenclatorului  stradal  al  Comunei
Leliceni, judeţul Harghita,
- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Leliceni, Nagy István-Alfréd, înregistrat la nr..8
din 26.01.2021, ,
- Raportul de specialitate al compartimentului de resort , înregistrat sub nr. 431/216.02.2021,

- Raportul de Avizare ale comisiilor pentru:
 activităţi  social-culturale,  culte,  învăţământ,  sănătate  şi  familie,  muncă  şi  protecţie  socială,

protecţie copii, tineret şi sport;
 activități economico-financiare, juridică și de disciplină;

 agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.
- prevederile  art.5,  alin.  (1)  din  Legea  nr.7/1996  a  cadastrului  şi  publicităţii  imobiliare,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ANCPI nr.448/2017 pentru aprobarea normelor tehnice privind procedurile de lucru
specifice registrului electronic al nomenclaturilor stradale (RENSS); 
- prevederile  Art.6,  art.7  şi  art.8  din  Hotărârea  Guvernului  Nr.777/2016  privind  structura,
organizarea şi funcţionarea Registrului electronic al nomenclaturilor stradale;
-prevederile  Art.453,  lit  g)  din  Legea  nr.277/2015  privind  Codul  Fiscal  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

  În temeiul  dispoziţiilor  art.129 alin.(2),  lit.c),  alin.6,  lit.  d)   i  art.  196 alin.  (1) lit.  a)  dinș
Ordonan a de Urgen ă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;ț ț

PROPUNE:

Art.1.  Se  aprobă   nomenclatorul  stradal,  denumirea  străzilor  i  a  numerelorș
administrative din satele componente ale comunei Leliceni, judeţul Harghita, conform anexelor
care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.3  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Leliceni
prin Compartimentul de cadastru, urbanism, i fond funciar.ș



              Art. 4. Prezenta se comunică cu:
 Instituţia Prefectului-Judeţul Harghita;
 Primarul comunei Leliceni, d-l Nagy István-Alfréd;
 Compartimentulde cadastru, urbanism, i fond funciar.ș

          Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează pentru legalitate,
                 Consilier,                Secretarul general al comunei,
              Nagy Csongor            Molnár Szidonia

Nr. 13
Adoptată în edin a din data de 24 februarie 2020ș ț
Cu un număr de 10 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în func ieț
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