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 HOTĂRÂRE  

pentru actualizarea informațiilor privind  nomenclatura stradală la nivelul comunei Roseți, județul 
Călărași 

 
Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședința ordinară din data de 30 octombrie 2017, 

           Având în vedere : 
            -  Raportul inregistrat cu nr. 8089/11.10.2017, intocmit de secretarul comunei Roseti cu privire la 
necesitatea actualizarii informatiilor din Hotararea Consiliului Local Roseti nr. 22/28.05.2008 privind 
aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Roseti, judetul Calarasi, urmare a necesitatii aplicarii 
prevederilor H.G.R. nr. 777/2016 privind structura, organizarea si functionarea Registrului electronic 
national al nomenclaturilor stradale; 
 -Prevederile H.C.L.Roseti  nr. 22/28.05.2008 privind aprobarea nomenclatorului stradal al 
comunei Roseti, judetul Calarasi; 

-Prevederile H.G.R. nr. 777/2016 privind structura, organizarea si functionarea Registrului 
electronic national al nomenclaturilor stradale; 

-Ordinul ANCPI nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru 
specifice Registrului electronic national al nomenclaturilor stradale; 

-Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,  
republicată; 

-Avizul favorabil inregistrat sub nr.8540 al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Roseti;   
In conformitate cu prevederile art. 5 alin.(1),(3) din Legea nr. 7/1996 privind Legea cadastrului si 

a publicitatii imobiliare, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 
             În temeiul art. 36 alin.(2), lit. c), corelat cu prevederile alin.(5), lit. d), art 45 alin.(2) lit. e),  din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,Consiliul Local al comunei Roseți, adoptă următoarea  

 
HOTĂRÂRE 

 
              Art.1. Se aprobă actualizarea informațiilor privind nomenclatura stradală a comunei Roseți, 
județul Călărași, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre . 
   Art.2. Nomenclatura stradală de la nivelul comunei Roseti astfel actualizata, reprezintă evidenţa 
primară unitară care serveşte la atribuirea denumirii străzii şi a numărului administrativ pentru imobilele 
situate in intravilanul localitatii .  

  Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează   functionarii 
de la compartimentul Registru Agricol-Cadastru si Agricultura si compartimentul Urbanism, Amenajarea 
teritoriului si Achizitii publice  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți. 

  Art.4. La data aprobarii prezentei hotarari, orice altă dispoziție contrară iși incetează 
aplicabilitatea. 
                          - Secretarul comunei  Roseţi, va asigura comunicarea prezentei, persoanelor şi 
autorităţilor interesate, conform legii și va realiza afișarea/postarea  la sediul și pe site-ul  instituției. 
 
          Preşedinte de şedinţă,                                                                                      Contrasemnează,                                         

       Mircea ENACHE                                                                                            Secretarul  comunei  
  Lavinia TĂNASE 
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