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HOTĂRÂREA  nr. 25 din  09.07.2021 

privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Calafindesti,Judetul Suceava 

 

         Consiliul local al comunei Calafindesti,Judetul Suceava,intrunit in sedinta sa ordinara din 
data de 09.07.2021; 

Avand in vedere: 

• Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Calafindesti, judetul Suceava 
• referatul de aprobare al Primarului Comunei Calafindesti – Frincu Adrian,inregistrat sub 
nr.3626 din 28.06.2021; 
• raportul  Comisiei de specialitate pentru administratia  publica  locala, juridica , apararea  
ordinii si  linistii publice,a drepturilor cetatenilorinregistrat sub nr. 3627 din 28.06.2021; 
• raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget 
finante,administrarea domeniului public si privat al  comunei,agricultura,gospodarire 
comunala,protectia mediului,servicii si comert inregistrat sub nr. 3628 din 28.06.2021 ; 
• raportul Compartimentului urbanism,amenajarea teritoriu.lui si cadastru  inregistrat sub nr. 
3629 din 28.06.2021. 

In conformitate cu :   

- prevederile art. 5 din legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare,republicata cu 
modificarile si completarile ulterioa 
           -Ordinul ANCPI nr.448/2017 pentru aprobarea normelor tehnice privind procedurile de 
lucru specific registrului electronic  al nomenclaturilor stradale (RENSS); 
          -prevederile art. 6,art.7 si art. 8 din Hotararea Guvernului nr. 777/2016 privind structura, 
organizarea si functionarea Registrului electronic al nomenclaturilor stradale; 

 -prevederile art. 453,lit. g) din Legea nr. 277/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si 
completarile ulterioare. 



 Luand in considerare: 

-  prevederile rt.9 pct.3 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasburg la 
15  octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997, 
- Prevederile art.121 alin.(1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata, aprobata prin    
Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei nr. 429/2003, 
           In temeiul prevederilor  art. art.129,alin.(2) lit. c) ,alin. 6, lit d), art.136 alin.(1) si art.196 
alin.(1) lit.(a) din O.U.G nr. 57/2019 privind  Codul Administativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

 

HOTARASTE: 

Art. 1 – Se aproba atribuirea denumirii si delimitarii arterelor de circulatie (strazilor si 
aleilor) din satele componente comunei Calafindesti, judetul Suceava,conform anexelor care fac 
parte integranta din pezenta hotarare; 

Art. 2 – Se aproba Nomenclatorul stradal al comunei Calafindesti,judetul Suceava, 
conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare; 

Art. 3 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul comunei Calafindesti 
prin Compartimentul Urbanism,amenajarea teritoriului si cadastru; 

Art. 4 – Prezenta hotarare ,va fi inaintata prin grija secretarului  comunei 
Calafindesti,Institutiei prefectului – Judetul Suceava,Primarului Comunei Calafindesti si 
Compartimentului urbanism,amenajarea teritoriului si cadastru si se va aduce la cunostinta 
publica prin afisare pe site-ul institutiei. 
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