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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii de denumire unei străzi nou creată din

 comuna Dolje ti, jude ul Neamș ț ț

Consiliul Local al comunei Doljeşti, judeţul Neamţ întrunit în edin ă ordinară în luna martieș ț
2021;

Analizând:
-   Proiectul  de  hotărâre  ini iat  de  Primarul  comunei  Dolje ti,  împreună  cu  referatul  deț ș

aprobare cu nr.2383 din 22.03.2021;
- Raportul compartimentului registru agricol, cadastru i fond funciar din cadrul aparatului deș

specialitate al Primarului nr.2384 din 22.03.2021;
Având în vedere:
- art. 2,  lit ”d” , din Ordonan a 63 din 29 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea deț

denumire;
-Legii nr.48/2003 pentru aprobarea Ordonan ei nr. 63 din 29 august 2002 privind atribuireaț

sau schimbarea de denumiri;
- Legea nr.76/2007 pentru modificarea i completarea Ordonan ei nr. 63 din 29 august 2002ș ț

privind atribuirea sau schimbarea de denumire;
-  art.129,  alin.(6),  lit.,,d”  din  Ordonan a  de  urgen ă  nr.  57  din  2019,  privind  Codulț ț

administrativ;
Văzând avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local.
În temeiul prevederilor art. 196, alin.(1), litera ”a”  din Ordonan a de urgen ă nr. 57 din 2019,ț ț

privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1._(1)Se aprobă atribuirea denumirii de stradă pentru drumul public situat la nr.cadastral
54465, respectiv 54894, după cum urmează:

- Str. Diasporei, pentru artera de circula ie care începe din str. Vasile Alecsandri (DC 177)ț
i se încheie în strada Hă a ului .ș ț ș

(2) Planul de situa ie i parcelele numerotate sunt anexă la prezentul proiect de hotărâre. ț ș
    Art.2._Primarul comunei Doljeşti şi registru agricol, cadastru i fond funciar vor aduce laș

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
   Art.3.-(1) Secretarul general al comunei Doljeşti va comunica prezenta hotărâre :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Neamţ pentru exercitarea controlului de legalitate;
- Compartimentului registru agricol, cadastru i fond funciar din cadrul aparatului de specialitateș

al Primarului;
- Oricărei persoane interesate.
(2) Secretarul general al comunei Dolje ti va aduce la cunoştinţă publică prezenta hotărâre prinș

orice mijloc de publicitate.

             Ini iator ,ț
Primar , Albert Lungu
                                                                                       Contrasemnează,
                                                                     Secretar general al Comunei Dolje tiș
                                                                                                       Mihaela Cezar
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ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

PRIMĂRIA COMUNEI DOLJEŞTI
Nr. 2383 din 22.03.2021

REFERAT DE APROBARE
  la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii de denumire unei străzi nou

creată din comuna Dolje ti, jude ul Neamș ț ț

Având în vedere:
- art. 2,  lit ”d” , din Ordonan a 63 din 29 august 2002 privind atribuirea sauț

schimbarea de denumire;
-Legii  nr.48/2003  pentru  aprobarea  Ordonan ei  nr.  63  din  29  august  2002ț

privind atribuirea sau schimbarea de denumire
- Legea nr.76/2007 pentru modificarea i completarea Ordonan ei nr. 63 din 29ș ț

august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;
-  art.129,  alin.(6),  lit.,,d” din Ordonan a de urgen ă nr.  57 din 2019, privindț ț

Codul administrativ;
i inând cont de Hotărârea Consiliului Local nr.35 din 31 martie 2016 privindȘ ț

acceptarea unei dona ii, reprezentând un teren în suprafa ă totală  de 2314 mp., situatț ț
in intravilanul localită ii Rotunda, pentru constituirea unui drum public;ț

Propun consiliului local acest proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de
denumire unei străzi nou creată din comuna Dolje ti, jude ul Neam .ș ț ț

PRIMAR,
LUNGU ALBERT

ROMANIA



JUDETUL NEAMT
COMUNA DOLJESTI
Nr. 2384 din 22.03.2021

Raport de specialitate
la proiectul de hotarare privind aprobarea atribuirii de denumire unei străzi nou

creată din comuna Dolje ti, jude ul Neamș ț ț

              Potrivit  art. 2,  lit ”d” , din Ordonan a 63 din 29 august 2002 privindț
atribuirea sau schimbarea de denumire :
,, ART. 2
    Atribuirea sau schimbarea de denumiri, altele decat cele prevazute la art. 1, se face
de catre:
    a) Guvern, prin hotarare, pentru institutii publice si obiective de interes national;
    b) autoritatile administratiei publice centrale, pentru obiective si institutii publice
pe care le infiinteaza, precum si pentru cele care se afla in subordinea acestora;
    c) consiliile judetene, prin hotarare, pentru institutiile publice si obiectivele de
interes judetean,  cu avizul  consiliului  local  pe al  carui  teritoriu administrativ  sunt
amplasate institutiile si obiectivele in cauza;
    d) consiliile locale, prin hotarare, pentru parcuri, piete, oboare, cartiere, strazi,
statii ale mijloacelor de transport in comun, precum si pentru obiective si institutii
de interes local aflate in subordinea lor”
- art.129, alin.(6),  lit.,,d” din Ordonan a de urgen ă nr.  57 din 2019, privind Codulț ț
administrativ;
ART. 129
    Atributiile consiliului local
(6)  In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
    a)  hotaraste  darea  in  administrare,  concesionarea,  inchirierea  sau  darea  in
folosinta  gratuita  a  bunurilor  proprietate  publica  a  comunei,  orasului  sau
municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile
legii;
    b) hotaraste vanzarea, darea in administrare, concesionarea, darea in folosinta
gratuita  sau  inchirierea  bunurilor  proprietate  privata  a  comunei,  orasului  sau
municipiului, dupa caz, in conditiile legii;
    c)  avizeaza  sau  aproba,  in  conditiile  legii,  documentatiile  de  amenajare  a
teritoriului si urbanism ale localitatilor;
    d) atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si de orice
alte obiective de interes public local.

Analizând Planul de situa ie i parcelele numerotate, anexă la prezentul proiectț ș
de hotărâre consider că proiectul de hotărâre este legal i oportun i poate fi supus spreș ș
dezbatere i aprobare.ș
                                                                       Inspector,
                                                                   Mihai Otilia-Ionela


