PROIECT
Consiliul Local Roesti
Legislatura a VII a

HOTĂRÂREA NR. .......
Privitor la : aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Roesti, județul Vâlcea
Consiliul local al comunei Roesti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară din
..................... la care participă un număr de ......... consilieri din totalul de 11 consilieri în
funcţie.
Văzând
că
prin
votul
majorităţii
domnul
consilier
.................................................... a fost ales preşedinte de şedinţă pe termen de trei luni, în
şedinţa ordinară din luna ............... 2017;
Luând în dezbatere:
- inițiativa primarului exprimată prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre
cu privire la aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Roesti, județul Vâlcea, înregistrată
sub nr. .......................;
-raportul privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Roesti, județul
Vâlcea, prezentat de către secretarul comunei Roesti, înregistrat sub nr. .........................;
Ținând cont de raportul de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisia
de specialitate din cadrul consiliului local Roesti, înregistrat sub nr. ........................;
Văzând și raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotărâre întocmit
de secretarul comunei Roesti, înregistrat sub nr. ............;
Prin H.C.L. nr.21 din 28.04.2016 s-a aprobat Planul Urbanistic General și
Regulamentul Local de Urbanism pentru comuna Roesti, în forma finală, fiind extins intravilanul
localității, drept pentru care nu s-au identificat construcții în extravilan, pentru a se proceda la
atribuirea numărului administrativ;
În conformitate cu prevederile:
§ H.G. nr. 777/2016 privind structura, organizarea și funcționarea Registrului electronic
național al nomenclaturilor stradale,
§ Ordinului nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru
specifice Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale,
§ art.5, alin.(1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
§ art. 453 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare,
§ art.2 lit.d) din Ordonanța Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de
denumiri, aprobată prin Legea nr.48/2003, cu modificările și completările ulterioare,
§ Legii nr. 24/2000 *** Republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, cu modificările ulterioare,
§ Hotărârea consiliului local nr. 21 din 29 iulie 1999 privind însușirea inventarului
bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Roesti, județul Vâlcea ;

§

art. 36, alin. (2), lit. c), alin.(5) lit.d) din Legea nr. 215/2001, republicată - Legea
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Fiind îndeplinite condițiile de publicitate prevăzute de art.7 din Legea nr.52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare,
conform procesului verbal de afișare publică nr. ………………… ;
În temeiul art.45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 Legea privind
Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr
de ...... voturi „pentru”, adoptă următoarea :

HOTĂRÂRE :
Art. 1. Se aprobă atribuirea de denumiri a străzilor in cele 10 sate ale din UAT Roesti,
județul Vâlcea, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă nomenclatura stradală pentru imobilele situate în intravilanul Comunei
Roesti, județul Vâlcea, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă nomenclatura stradală pentru imobilele situate în extravilanul Comunei
Roesti, județul Vâlcea, conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Primarul comunei Roesti, județul Vâlcea, prin compartimentul de specialitate, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului-Judeţul Vâlcea,
primarului, compartimentelor din cadrul primăriei, O.C.P.I. Vâlcea, S.P.C.L.E.P. Roesti ,
persoanelor interesate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afișare la sediul primăriei Roesti și
pe site-ul instituției prin grija secretarului Comunei Roesti, judeţul Vâlcea.

Roesti ……………..2017

Inițiator,
Primar
Draghici Gheorghe

Avizat pentru legalitate,
Secretar,
Barbulescu Emil

PRIMĂRIA COMUNEI ROESTI
JUDEŢUL VÂLCEA

Nr. ...............................
EXPUNERE DE MOTIVE
Privitor la : aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei
Roesti, județul Vâlcea
Urmare a circularei nr.5566/09.05.2017 cu privire la operaționalizarea sistemelor informatice
RAN și RENNS, în baza prevederilor O.G. nr.28/2008, ale Legii nr.7/1996 R, H.G. nr. 777/2016,
Ordinul nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice
Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale, nomenclatorul stradal al localității a fost
întocmit, conform proiectului de hotărâre anexat .
Prin dispoziția primarului nr.143/ 2017 s-au desemnat persoanele cărora le revine obligația
completării, ținerii la zi a registrului agricol atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic, precum și
a centralizării și transmiterii datelor către Registrul agricol național (RAN).
În vederea specializării relaţiilor de colaborare dintre unitatea administrativ-teritorială și
A.N.C.P.I., O.C.P.I. Vâlcea, persoanele nominalizate vor colabora direct cu instituțiile menționate, în
vederea utilizării eficiente a celor două sisteme RAN și RENNS, precum și a armonizării datelor din
cartea funciară, din registrul cadastral de publicitate imobiliară și din registrul agricol.
Având în vedere:
§ H.G. nr. 777/2016 privind structura, organizarea și funcționarea Registrului electronic național al
nomenclaturilor stradale,
§ Ordinului nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice
Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale,
§ art.5, alin.(1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
§ art. 453 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
§ O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare,
§ art.2 lit.d) din Ordonanța Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,
aprobată prin Legea nr.48/2003, cu modificările și completările ulterioare,
§ Legii nr. 24/2000 *** Republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, cu modificările ulterioare,
§ Legii nr. 52/2003 *** Republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, (art.
7 alin.2.), s-a elaborat proiectul de hotărâre alăturat pe care îl supun analizei și aprobării
Consiliului local Roesti.

PRIMAR

PRIMĂRIA COMUNEI ROESTI
JUDEŢUL VÂLCEA

Nr. .....................................
RAPORT DE SPECIALITATE
Privitor la : aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei
Roesti, județul Vâlcea
Proiectul de hotărâre inițiat de primarul localității este în conformitate cu :
H.G. nr. 777/2016 privind structura, organizarea și funcționarea Registrului electronic național al
nomenclaturilor stradale,
§ Ordinului nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice
Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale,
§ art.5, alin.(1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
§ art. 453 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
§ O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare,
§ art.2 lit.d) din Ordonanța Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,
aprobată prin Legea nr.48/2003, cu modificările și completările ulterioare,
§ Legii nr. 24/2000 *** Republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, cu modificările ulterioare,
§ Legii nr. 52/2003 *** Republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, (art.
7 alin.2.),
Urmare a circularei nr.5566/09.05.2017 cu privire la operaționalizarea sistemelor informatice
RAN și RENNS, în baza prevederilor O.G. nr.28/2008, ale Legii nr.7/1996 R, H.G. nr. 777/2016,
Ordinul nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice
Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale, nomenclatorul stradal al localității a fost
întocmit, conform proiectului de hotărâre anexat ;
Prin dispoziția primarului nr.143/2017 s-au desemnat persoanele cărora le revine obligația
completării, ținerii la zi a registrului agricol atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic, precum și
a centralizării și transmiterii datelor către Registrul agricol național (RAN).
În vederea specializării relaţiilor de colaborare dintre unitatea administrativ-teritorială și
A.N.C.P.I., O.C.P.I. Vâlcea, persoanele nominalizate vor colabora direct cu instituțiile menționate, în
vederea utilizării eficiente a celor două sisteme RAN și RENNS, precum și a armonizării datelor din
cartea funciară, din registrul cadastral de publicitate imobiliară și din registrul agricol.
În conformitate cu prevederile art.1, alin.(4), art.6, și ale art.7 din Hotararea nr.777/2016 privind
structura, organizarea și funcționarea Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale, precum
și a Ordinului nr.448/2017 privind aprobarea Normelor Tehnice de lucru specifice Registrului electronic
național al nomenclaturilor stradale, iar propunerea de aprobare, poate fi supusă analizei și aprobării
Consiliului local Roesti.
§

SECRETAR ,

PRIMĂRIA COMUNEI ROESTI
JUDEŢUL VÂLCEA
Sat Roesti

Nr. ..............................
ANUNŢ
Consiliul Local al comunei Roesti, judeţul Valcea, supune analizei şi aprobării în cadrul
şedinţei ordinare din data de 30.08.2017 proiectul de hotarare cu privire la : aprobarea
Nomenclatorului stradal al Comunei Roesti, județul Vâlcea ;
Proiectul de act administrativ cu caracter normativ este afişat public la avizierul Primariei
comunei Roesti şi poate fi consultat de persoanele interesate la sediul autorităţii locale. Proiectul
de act administrativ cu caracter normativ este însotit de nota de fundamentare realizată de
compartimentul de specialitate din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului
comunei Roesti, cu privire la necesitatea şi oportunitatea adoptării actului respectiv.
Copia de pe proiectul de hotărâre poate fi transmisă oricarei persoane interesate, care
depune o cerere în acest sens.
Solicitantul va suporta cheltuielile privind xerocopierea proiectului.
Termenul limită până la care care cei interesati pot trimite în scris propuneri, sugestii,
opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ este pana la data de
28.08.2017, inclusiv.
Propunerile vor trebui să fie formulate numai în scris, putand fi comunicate prin poştă sau
direct la registratura generala a Primariei, cu menţiunea ‚, în atentia secretarului
comunei Roesti”.
Propunerile care nu sunt facute în termenul şi forma mai sus menţionată nu vor putea fi
avute în vedere la elaborarea formei finale a actului normativ.
Temeiul legal al prezentului anunţ – art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică.
SECRETAR

PRIMĂRIA COMUNEI ROESTI
JUDEŢUL VÂLCEA
Sat Roesti

Nr......................................
PROCES- VERBAL

Barbulescu Emil , secretar al comunei Roesti, judetul Valcea, în temeiul art. 7 din Legea
nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, constat prin prezentul
proces – verbal că s-a îndeplinit procedura anunţului public referitor la adoptarea acestui proiect
de hotarare de catre Consiliul Local al comunei Roesti, judetul Valcea, aprobarea
Nomenclatorului stradal al Comunei Roesti, județul Vâlcea .

SECRETAR,

RAPORT
Privind avizarea legalității proiectului de hotărâre conform art.117 lit.a din Legea
nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare
Proiectul de hotărâre privind : aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Roesti,
județul Vâlcea ;
Competența : Potrivit prevederilor art. 36 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre este de
competența consiliului local
Procedura : Proiectul de hotărâre este însoțit de :
Raport de specialitate
Expunere de motive
Dreptul material :
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

H.G. nr. 777/2016 privind structura, organizarea și funcționarea Registrului electronic național al
nomenclaturilor stradale,
Ordinului nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice
Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale,
art.5, alin.(1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
art. 453 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare,
art.2 lit.d) din Ordonanța Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,
aprobată prin Legea nr.48/2003, cu modificările și completările ulterioare,
Hotărârea consiliului local nr. 21 din 29 iulie 1999 privind însușirea inventarului bunurilor care
aparțin domeniului public al comunei Roesti, județul Vâlcea ;
Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
art. 36, alin. (2), lit. c), alin.(5) lit.d) din Legea nr. 215/2001, republicată - Legea administraţiei
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Legii nr. 24/2000 *** Republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, cu modificările ulterioare,
Legii nr. 52/2003 *** Republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, (art.
7 alin.2.),

Cvorumul : Pentru adoptarea hotărârii este necesar votul majorității consilierilor locali în
funcţie.
Față de cele expuse mai sus, avizez favorabil / proiectul de hotărâre privind aprobarea
Nomenclatorului stradal al Comunei Roesti, județul Vâlcea , supus dezbaterii și aprobării în
ședința ordinară/ a Consiliului Local al Comunei Roesti din data de _____________________ .

Data _________________________
SECRETAR COMUNA,

