
	
ROMÂNIA	

JUDEŢUL	BUZĂU	
COMUNA	SMEENI	
CONSILIUL	LOCAL		

	
	
	

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Smeeni 

 
Consiliul Local al comunei Smeeni, Județul Buzău, întrunit în ședința ordinară din data 

de 31.03.2021, analizând referatul primarului comunei Smeeni-Andrei Ion, privind necesitatea 
și oportunitatea aprobării nomenclatorului stradal pentru localitățile componente ale comunei 
Smeeni, raportul de avizare al comisiei de specialitate  din cadrul  Consiliului  local Smeeni 
precum și Raportul de specialitate prin care se propune acordarea denumirilor stradale în 
localitățile componente ale comunei Smeeni, prezentate de domnul secretar general Stănescu 
Anghel Luigi. 

          Având în vedere: 
-avizul nr.1/22.03.2021,  al Comisiei de atribuire de denumiri a Județului Buzău, în baza 

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

-ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 777/2016 privind structura, 
organizarea și funcționarea Registrului Electronic național al nomenclaturilor stradale și ale 
Ordinului nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specific 
Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale; 

-în temeiul prevederilor art. 41, alin. (1) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
-prevederile art. 2, alin. d) din Ordonanta nr. 63 din 29/08/2002 actualizată la data de 

26/10/2007 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri; 
-prevederile art. 4, lit q, si art. 5 din Legea nr. 7 din 13/03/1996 actualizata la data de 

12/01/2012 privind Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare ; 
-prevederile Legii nr.52/2003  privind transparența decizională în administrația public, 

actualizată; 
În temeiul art. 129 alin. ( 4 ) lit.”a”, alin (14) , art. 134 alin (1) lit.”a” ,ale art. 139 

coroborat cu prevederile  art. 196 alin. 1 lit. ‚’’a’’  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: 

 
PROPUNE: 

Art. 1. Se aprobă Nomenclatorul stradal al comunei Smeeni, pentru atribuirea denumirilor la 
străzile din localitățile Bălaia, Smeeni, Moisica, Albești, Udați-Mânzu, Udați – Lucieni și 
Călțuna, conform anexei care face parte integranta la prezenta Hotărâre. 



Art. 2. Primarul comunei, domnul Andrei Ion, prin compartimentele de specialitate, asigură 
îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. 
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al comunei, prezenta hotărâre se comunică în mod 
obligatoriu, în termenul prevăzut de Lege, Primarului comunei Smeeni, Instituției Prefectului-
județul Buzău, se aduce la cunoștință public prin afișare la sediul primăriei, pe pagina de internet 
a instituției și tuturor instituțiilor interesate. 
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Smeeni 

Nr.  12     din  31.03.2021 

 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Smeeni în şedinţa din data de 31.03.2021            
, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un nr de  14 
voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi contra, din numarul total de 15 consilieri în funcţie şi   
consilieri prezenţi la şedinţă  14 .  

 

 

 


