
ROMÂNIA

JUDEȚUL IALOMIȚA

CONSILIUL LOCAL MANASIA

 HOTĂRÂRE

privind completarea și actualizarea Nomenclatorului stradal al comunei Manasia

Consiliul Local al comunei ManasiÎntrunit în ședință ordinară în data de 25 februarie 2021

- Luând în dezbatere referatul de aprobare al primarului comunei Manasia, județul Ialomița privind necesitatea 
completării și actualizării Nomenclatorului stradal al comunei Manasia;

- Raportul compartimentului Urbanism și achiziții publice privind oportunitatea și necesitatea actualizării și 
completării Nomenclatorului stradal al comunei Manasia, județul Ialomița;

- Avizul de legalitate al secretarului general al comunei Manasia, județul Ialomița;

- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Manasia, județul Ialomița;

- Având în vedere prevederile art. 6 și art. 7  din Hotărârea Guvernului României nr. 777/2016 privind structura, 
organizarea și funcționarea Registrului Electronic Național al Nomenclaturilor stradale și ale Ordinului ANCPI nr. 
448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului Electronic 
Național al Nomenclaturilor Stradale;

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 
7/1996, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), art. 357 și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului României nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă completarea și actualizarea Nomenclatorului stradal al comunei Manasia, județul ialomița, 
conform anexei care face parte integrantă din prezennta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspund compartimentele de specialitate din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Manasia. Prin grija secretarului general al comunei 
Manasia, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică,  și va fi comunicată instituțiilor și persoanelor 
interesate în condițiile și termenele prevăzute de lege.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ,   CONSILIER 
LOCAL, SECRETAR GENERAL, OPRCRISTACHE MIHĂIȚĂ

          VASILE COSTEL

Nr.11
Adoptată la Manasia
Astăzi  25.02.2021

Adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Nr.consilieri in functie -13, Nr. consilieri prezenti
- 12, Nr. voturi pentru – 12



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
PRIMĂRIA COMUNEI  MANASIA
PRIMAR,
Nr. ________din _______________2021

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul  de hotărâre privind completarea și actualizarea Nomenclatorului stradal al comunei Manasia

Primarul  comunei Manasia, județul Ialomița

Având în vedere:

- Raportul compartimentului Urbanism și achiziții publice privind oportunitatea și necesitatea actualizării și 
completării Nomenclatorului stradal al comunei Manasia, județul Ialomița;

- Avizul de legalitate al secretarului general al comunei Manasia, județul ialomița;

- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Manasia, județul Ialomița;

-  prevederile art. 6 și art. 7  din Hotărârea Guvernului României nr. 777/2016 privind structura, organizarea și 
funcționarea Registrului Electronic Național al Nomenclaturilor stradale și ale Ordinului ANCPI nr. 448/2017 
pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului Electronic Național al 
Nomenclaturilor Stradale;

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 
7/1996, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), art. 357 și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului României nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

PROPUN :

Art.1.  Aprobarea  completării și actualizarii Nomenclatorului stradal al comunei Manasia, județul ialomița, 
conform anexei întocmite de compartimentul de resort.

Față de cele prezentate, rog analiză și adoptarea unei hotărâri.

PRIMAR,

VEIHEMER ALEXANDRU


