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      PROIECT DE HOTĂRÂRE   

Privind  atribuirea de  denumiri  de străzi  în comuna Pădureni şi aprobarea
Nomenclatorului stradal al comunei Pădureni, judeţul Vaslui

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr . 504 din 02.02. 2021, al primarului comunei 

Pădureni, în calitate de iniţiator;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Pădureni, judeţul Vaslui; 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate  din cadrul Consiliului Local 

Pădureni, judeţul Vaslui;
- Avizul nr. /2021 a Institutiei Prefectului Judetul Vaslui privind avizarea 
- Art. 7 din HG nr 777/2016 privind structura , organizarea şi funcţionarea 

Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale;
- Ordinul ANCPI nr.  448/2017 privind aprobarea normelor tehnice privind 

procedurile de lucru specific Registrului Electronic al nomenclaturilor 
stradale
 ( RENNS); 

- Art. 453 litera „g” din Legea nr 227 /2015  privind Codul Fiscal , cu 
modificările şi completările ulterioare;

- Art. 5 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobilirae 
republicate cu cu modificările şi completările ulterioare;

- Art. 2 litera „d” din OG nr 63 / 2002 privind atribuirea sau schimbarea de 
denumiri cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 129 alin. (2) litera „c” , alin. (6) litera „d” , art. 139 alin. (1) , 
art. 196 alin. (1) litera „a” din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ 
cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul Local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui;

HOTĂRĂŞTE:



         Art. 1 Se aprobă atribuirea de denumiri străzi în satele componente
ale comunei Pădureni, judeţul Vaslui conform anexelor 1,2,34,5,6,7,care fac
parte  integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.  2  Se aprobă nomenclatorul  stradal  al  comunei  Pădureni,
conţinând  denumirile  tuturor  străzilor   şi  numerele  de  identificare  a
imobilelor pe fiecare stradă  pentru satele componente ale comunei Pădureni,
prevăzut în anexa nr 8 care face parte integrantă  din prezenta hotărâre. 
           Art.  3  Primarul  comunei  Pădureni  prin  compartimentele   de
specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .
          Art. 4  Prevederile prezentei hotărâri se comunică prin intermediul
secretarului  general  al  comunei  Pădureni  în  termenul  prevăzut  de  lege
Instituţiei  Prefectului  judeţul  Vaslui  ,  primarului  comunei  Pădureni,
Compartimentului  Agricol  şi  Compartimentului  Urbanism şi  se  aduce  la
cunoştinţa  publică prin afişare  la sediul  primăriei  şi  pe site-ul   oficial  al
instituţiei http://www.comuna-padureni.ro. 
 

                             Pădureni, 22 martie 2021

 Iniţiator  ,                                                                                            Avizat pentru  legalitate ,
 Primar                                                                                           Secretarul comunei Pădureni
Diaconu Temistocle                                                                               Munteanu Mirela

http://www.comuna-padureni.ro/

