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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării Nomenclatorului stradal al comunei Doljești, județul Neamț
Consiliul Local al comunei Doljești, întrunit în ședință ordinară la data de 28 august 2020 ;

Având în vedere :
- referatul de aprobare a primarului comunei Doljești nr. 6444 din 18.08.2020, privind
actualizarea Nomenclatorului stradal al comunei Doljești, județul Neamț;
- raportul de specialitate comun al Compartimentului registru agricol, cadastru si fond
funciar, respectiv compartiment urbanism și amenajare a teritoriului nr. 6445 din 18.08.2020;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Doljești nr. 23 din 29 februarie 2012 privind
atribuirea de denumiri de străzi în satele componente ale Comunei Doljeşti;
- prevederile art.5, alin.(1) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7 din 13
martie 1996, cu modificările și completările ulterioare prin care se prevede ca ,, Nomenclatura
stradală se aprobă prin hotărâre a consiliului local, se organizează pe fiecare localitate şi reprezintă
evidenţa primară unitară care serveşte la atribuirea denumirii străzii şi a numărului administrativ ;

- Ordinul nr. 448 din 27 aprilie 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
procedurile de lucru specifice Registrului electronic national al nomenclaturilor stradale;
- art. 129, alin. (6), lit. ,,d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ;
- art.453, lit.,,g” din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. ,,a” din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă actualizarea Nomenclatorului stradal al comunei Doljești, județul Neamț,
conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2– Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei
Doljeşti prin Compartimentul registru agricol, cadastru, fond funciar, respectiv compartimentul
urbanism și amenajare a teritoriului - funcţionarii publici cu atribuţii în completarea registrului
agricol.
Art.3–Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică, respectiv se va comunica
primarului comunei Doljeşti , Instituţiei Prefectului - Judeţul Neamţ în vederea exercitării
controlului cu privire la legalitate, cât şi celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire.

P R I M A R,
IOSIF ȘOICAN

Aviz de legalitate,
Secretar General al Comunei,
CEZAR MIHAELA

COMUNA DOLJEȘTI
JUDEȚUL NEAMȚ
Nr. 6444 din 18.08.2020
REFERAT DE APROBARE
A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRII
NOMENCLATORULUI STRADAL AL COMUNEI DOLJEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ

În temeiul art. 136 din O.G.57/2019 privind Codul administrativ îmi exprim
inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect;; Actualizarea
nomenclatorului stradal al comunei Doljești, județul Neamț” în susținerea căruia
formulez următoarele:
Potrivit Codului administrativ, consiliul local are inițiativă și hotărăște, în
condițiile legii, în toate problemele de interes local date în competen ța sa,
respectiv ,, atribuie asau schimba, in conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si
de orice alte obiective de interes public local”.
Conform legislației în domeniu, la nivelul fiecărei unități administrativteritoriale nomenclatura stradală se aprobă prin hotărâre a consiliului local, se
organizează pe fiecare localitate şi reprezintă evidenţa primară unitară care serveşte
la atribuirea denumirii străzii şi a numărului administrativ.
Având în vedere că nomenclatorul stradal al comunei Doljești necesită,
urmare a dezvoltării urbanistice, o actualizarecare să integreze toate aceste elemente
de noutate.
Luând în considerare că Registrul electronic al nomenclaturilor stradale
(RENNS) trebuie completat cu date certe și actuale,
Pentru toate acestea se impune inițierea prezentului proiect de hotărâre, pe
care îl consider legal și oportun .
PRIMAR,
IOSIF ȘOICAN

ROMÂNIA
COMUNA DOLJEȘTI
JUDEȚUL NEAMȚ
Nr. 6445 din 18.08.2020
RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRII
NOMENCLATORULUI STRADAL AL COMUNEI DOLJEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ

În conformitate cu prevederile articolului nr. 453, lit.,,g” din Legea nr.
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, conform
cărora ,, nomenclatura stradala - lista care contine denumirile tuturor strazilor
dintr-o unitate administrativ-teritoriala, numerele de identificare a imobilelor pe
fiecare strada in parte, precum si titularul dreptului de proprietate al fiecarui
imobil; nomenclatura stradala se organizeaza pe fiecare localitate rurala si urbana
si reprezinta evidenta primara unitara care serveste la atribuirea adresei
domiciliului/resedintei persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, precum si a
fiecarui imobil, teren si/sau cladire”.
De asemenea art.5 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7 din
13 martie 1996, cu modificările și completările ulterioare prin care se prevede ca
,, (1) Nomenclatura stradala se aproba prin hotarare a consiliului local, se
organizeaza pe fiecare localitate si reprezinta evidenta primara unitara care
serveste la atribuirea denumirii strazii si a numarului administrativ.
(2) Registrul electronic national al nomenclaturilor stradale reprezinta
sistemul unic de referinta la nivel national, in care sunt inscrise nomenclaturile
stradale de la nivelul comunelor, oraselor si al municipiilor. Registrul este
obligatoriu de utilizat de institutiile si autoritatile administratiei publice centrale si
locale in activitatea specifica. Agentia Nationala asigura institutiilor si autoritatilor
publice, precum si notarilor publici accesul liber si gratuit la registru.
(3) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a furniza si
actualiza datele cu privire la nomenclatura stradala proprie din registrul electronic
al nomenclaturilor stradale.
(4) Modificarea adresei administrative a imobilului se noteaza in cartea
funciara. Prin exceptie de la prevederile art. 31 alin. (1), incheierea prin care se
dispune notarea modificarii adresei administrative se comunica numai la cererea
persoanei interesate.”

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară realizează,
administrează și actualizează registrul electronic național al nomenclaturilor
stradale, care constituie documentul unitar de evidență în casre sunt înscrise
nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor,orașelor și municipiilor.
Autoritățile administrației publice locale au obligația de a sprijini crearea și
actualizarea cadastrului prin punerea la dispoziție cu titlu gratuit a datelor și
informațiilor deținute(inclusiv nomenclatorul stradal) și să acorde sprijin
informațional, tehnic si de alta natura, în limitele competențelor, la crearea și
actualizarea sistemului de cadastru și carte funciară.
Având în vedere faptul că, de la data aprobării nomenclatorului stradal al
comunei Doljești și până în prezent au survenit modificări privind proprietarii
imobilelor, clădirilor și/sau terenurilor , în urma decesului titularilor și partajării
acestora ori înstrăinării lor, dar și în urma edificării unor construc ții pe terenurile
fără construcții, se impune actualizarea nomenclatorului stradal al comunei Dolje ști,
conform realității din teren, a actelor de proprietate și a legislației speciale în
domeniu.
Față de această situație propunem Consiliului local Doljești actualizarea
Nomenclatorului stradal al comunei Doljești, județul Neamț.
Compartiment registru agricol, cadastru și fond funciar,
Faraoanu Monica, referent,
Mihai Otilia Ionela,inspector,
Responsabil urbanism ,
Molodoi Tonia, referent,

