ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
COMUNA VALEA VINULUI
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E A Nr.8/2021
========================================
Privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Valea Vinului
Consiliul local al Comunei Valea Vinului ,judetul Satu Mare,
Avand in vedere :
-Proiectul de hotarare privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Valea Vinului ;
-Referatul de aprobare la proiectul de hotarare nr.565/24.03.2021;
-Avizul comisiei permanente de pe langa consiliul local al comunei Valea Vinului
nr.566/24.03.2021;
-Raportul compartimentului de resort din cadrul Primariei Valea Vinului
nr.567/24.03.2021;
Avizul favorabil al Comisiei de atribuire de denumiri a judetului Satu Mare
nr.11/14.06.2021
Prevederile art.5 din Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare
,republicata , modificata si completata;
Prevederile art.453,lit.g) din Legea nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal.cu
modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile art.7 din HG nr.777/2016 privind structura,organizarea si functionarea
Registrului electronic national al nomenclaturilor stradale si ale Ordinului nr.448/2017
pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului
electronic national al nomenclaturilor stradale;
In temeiul art.129,alin.(6),lit.d) si art.196,lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1.Se aproba Nomenclatorul stradal al comunei Valea Vinului,conform anexei care
face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul
comunei Valea Vinului.
Art.3.Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare autoritatilor si
persoanelor interesate.
Valea Vinului,30.06.2021
PRESEDINTE DE SEDINTA
MORAR IONEL

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL UAT
OROS ALEXANDRU

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art.139,alin(1),(3) din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Nr.total al consilierilor in functie –11;
Nr.total al consilierilor prezenti – ;
Nr.total al consilierilor absenti – ;

Voturi pentru _______ ;
Voturi impotriva ______ ;
Abtineri ________ ;

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
COMUNA VALEA VINULUI
CONSILIUL LOCAL
=P R O I E C T =
H O T A R A R E A Nr._____/2021
========================================
Privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Valea Vinului
Consiliul local al Comunei Valea Vinului ,judetul Satu Mare,
Avand in vedere :
-Referatul de aprobare la proiectul de hotarare nr.565/24.03.2021;
-Avizul comisiei permanente de pe langa consiliul local al comunei Valea Vinului
nr.566/24.03.2021;
-Raportul compartimentului de resort din cadrul Primariei Valea Vinului
nr.567/24.03.2021;
Prevederile art.5 din Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare ,republicata ,
modificata si completata;
Prevederile art.453,lit.g) din Legea nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal.cu modificarile si
completarile ulterioare;
Prevederile art.7 din HG nr.777/2016 privind structura,organizarea si functionarea
Registrului electronic national al nomenclaturilor stradale si ale Ordinului nr.448/2017
pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului
electronic national al nomenclaturilor stradale;
In temeiul art.129,alin.(6),lit.d) si art.196,lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1.Se aproba Nomenclatorul stradal al comunei Valea Vinului,conform anexei care
face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul
comunei Valea Vinului.
Art.3.Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare autoritatilor si
persoanelor interesate.

Valea Vinului,31.03.2021

INITIATOR
CRISTEA RADU

AVIZEAZA DE LEGALITATE
SECRETAR GENERAL UAT
OROS ALEXANDRU

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI VALEA VINULUI
Nr.565/24.03.2021
REFERAT DE APROBARE
=====================================
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Valea Vinului

Am initiat acest proiect de hotarare in conformitate cu prevederile art.5 din Legea
cadastrului si publicitatii imobiliare nr.7/1996,republicata,modificata si completata,potrivit
caruia :
(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.
De asemenea art.453,lit.g) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal prevede :
„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´
Denumirea strazilor inscrise in anexa la proiectul de hotarare pentru fiecare
localitate in parte pastreaza in unele cazuri denumirea populara veche de zeci de ani a
unor zone din fiecare localitate cum ar fi:
a)Valea Vinului : Ciomarla,Barcului;Fierarului,Mariusului,Andercau,Viilor,Garii;
b)Marius :Ulita Bisericii;Manastirii;
c)Rosiori : Bocotanilor,Imasului,Saboului,Lucsoara,Somesului,Scolii,Rusului;
d)SII:Bancii,Morii,Pasunii,Homorodului;
Luând în considerare art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c),art.136 alin.(1), alin.(2) și alin.(3)
și art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art.136 alin.(8) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, am procedat la prezentarea și motivarea:
Proiectului de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Valea
Vinului

Primar,
Radu Cristea

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI VALEA VINULUI
Nr.567/24.03.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Valea Vinului
Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare a Primarului comunei Valea
Vinului, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, prin care propune Consiliului
Local al comunei Valea Vinului aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Valea
Vinului,
Luand in considerare prevederile art.5 din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare
nr.7/1996,republicata,modificata si completata,potrivit caruia :
„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”
Denumirea strazilor inscrise in anexa la proiectul de hotarare pentru fiecare
localitate in parte pastreaza in unele cazuri denumirea populara veche de zeci de ani a
unor zone din fiecare localitate cum ar fi:
a)Valea Vinului : Ciomarla,Barcului;Fierarului,Mariusului,Andercau,Viilor,Garii;
b)Marius :Ulita Bisericii;Manastirii;
c)Rosiori : Bocotanilor,Imasului,Saboului,Lucsoara,Somesului,Scolii,Rusului;
d)SII:Bancii,Morii,Pasunii,Homorodului;
În temeiul prevederilor art.136 alin.(8) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ,
PROPUN:
Adoptarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea modalităţii gestiunii pentru
serviciul public de salubrizare a Comunei VALEA VINULUI

SECRETAR GENERAL UAT
OROS ALEXANDRU

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
COMUNA VALEA VINULUI
CONSILIUL LOCAL
COMISIA PERMANENTA
Nr.569/24.03.2021
AVIZ
================
la proiectul de hotarare privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Valea Vinului

Comisia permanenta a consiliului local Valea Vinului intrunita in sedinta de comisie
din data de 24 martie 2021,analizand proiectul de hotarare privind aprobarea
nomenclatorului stradal al comunei Valea Vinului
,a constatat ca in conformitate cu :
1) prevederile art.5 din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare
nr.7/1996,republicata,modificata si completata;
2) si art.453,lit.g) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ;
Proiectul de hotarare privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Valea
Vinului a fost elaborat in conformitate cu prevederile legale in vigoare si
cuprinde masuri necesare si legale care trebuie indeplinite in conformitate cu actele
normative in vigoare ;
Tinand cont de oportunitatea si necesitatea masurilor cuprinse in proiectul de
hotarare , comisia de specialitate avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune
consiliului local al comunei Valea Vinului sa-l adopte in forma prezentata de catre initiator.

Comisia permanenta:
Ghilea Gheorghe – Sorin – presedintele comisiei
Pop Calin – secretarul comisiei
Budai Ioan-Cristian - membru
Seucan Eduard-Iulius –membru
Fernea Marius –Roger –membru

