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P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E     
privind aprobarea Nomenclatorului stradal  
al comunei VINTILĂ VODĂ, județul Buzău 

 
   

Consiliul Local al Comunei  Vintilă Vodă, judetul Buzău, întrunit în ședința ordinară  ; 
Având în vedere : 

- referatul de aprobare al Primarului Comunei Vintilă Vodă, înregistrat la nr. 
35/10.02.2021 ; 

- prevederile art.5, alin.(1) si alin.(3) din Legea cadastrului si publicității imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;  

- prevederile art.3, lit.(a), art.6, art.7 și art.8 din H.G. nr.777/2016 privind structura, 
organizarea și funcționarea Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale ;  

- prevederile Ordinului nr.448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
procedurile de lucru specifice Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale ;  

- prevederile art.2, lit.(d) si art.3, alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.63/2002 privind 
atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea nr.48/2003, cu modificările și 
completările ulterioare ;  

- prevederile art.8, alin.(1), lit.c) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;  

- prevederile art.453 din legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si 
completările ulterioare ;  

Luând în considerare: 
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică, 

republicată ;  
- prevederile  Legii nr.24/2000  privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor 

normative republicată, cu modificările și completările ulterioare ;  
În temeiul art.133, alin.(1), art.139, alin.(1), alin.(3), lit.g) si art.196, alin.(1), lit.a) 

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare  ; 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

       Art.1. Se aprobă Nomenclatorul stradal al Comunei Vintilă Vodă, județul Buzău, 
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .  

Art.2. Cu aducerea  la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
comunei Vintilă Vodă  prin compartimentele de specialitate  din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Vintilă Vodă. 

Art.3. Prin grija viceprimarului comunei, se vor aplica placute cu denumirile 
aferente  tuturor  străzilor,  precum si numere administrative  imobilelor  din comuna 
Vintilă Vodă,  cheltuieli care vor fi suportate din bugetul local.  

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului general al comunei 
Vintilă Vodă, Primarului comunei Vintilă Vodă,  compartimentelor de specialitate din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Vintilă Vodă ,  Institutiei Prefectului 
Judetului Buzău,  în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate si se va face 
publică prin afisare pe site-ul primăriei si la sediul institutiei.             

 
Iniţiator   primar ,                                             Avizat  pentru legalitate, 
                                                                      Secretar general al comunei,   
 
    Coman Ion                                                           Lungu Mihaela  
          
 
Vintilă Vodă, înregistrat sub  nr.7/10.02.2021 
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