
     

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA POȘTA CÂLNĂU CONSILIUL LOCAL 
 

 
  Nr. 26/01.07.2020 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Poșta Câlnău, judetul Buzău 

 
Consiliul Local al Comunei Poșta Câlnău, județul Buzău întrunit în ședință ordinară în data de 

10.07.2020; 
 Având în vedere: 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Poșta Câlnău, înregistrat la nr.  81  din 01.07.2020 
în conformitate cu prevederile art. 136, alin.(8), lit.„a„ din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul 
administrativ; 

- raportul compartimentului agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Poșta Câlnău înregistrat la nr. 82 din 01.07.2020 în conformitate cu prevederile art. 136, alin.(8), din 
O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul administrativ ; 

-  avizele celor trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local Poșta Câlnău înregistrate la 
nr.   83/01.07.2020; 

- prevederile art.5, alin.(l) 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 si art.8 din H.G. nr. 777/2016 privind structura, organizarea 
si functionarea 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.(l) din Ordonanta 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.(l), lit„c” din Ordonanta 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 și completările 
ulterioare ;  

- Luand in considerare: -prevederile art.87, alin.(5), art. 129, alin.(2), lit.„c” si alin.(6), lit.„d” din 
O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul administrativ;  

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 
elaborarea actelor normative republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

In temeiul art. 133, alin.(l), art.139, alin.(l), alin.(3), lit.„g” si art. 196, alin.(l), lit.„a” din O.U.G. 
nr.57 / 2019 privind Codul administrativ; 

 HOTĂRĂȘTE: 

Art.1.  Se aprobă atribuirea de denumiri  străzilor din comuna Poșta Câlnău, județul  Buzău, 
conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5, și 6  care fac  parte integrantă din prezenta  hotărâre  

Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Poșta 
Câlnău  prin Compartimentul Agricol și Compartimentul Resurse umane,achiziții,urbanism,relații 
publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poșta Câlnău. 

Art.3. Prin grija viceprimarului comunei se vor aplica toate denumirile de străzi precum și 
numerele caselor, cheltuieli care vor fi suportate din bugetul local. 



Art.4.  Prezenta hotărâre  va fi comunicată prin grija secretarului generał delegat  al comunei 
Poșta Câlnău, Primarului comunei Poșta Câlnău, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si 
Instituției Prefectului Judetului Buzău în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se va 
face publică prin afișare pe site-ul primăriei și la sediul instituției. 

POȘTA CÂLNĂU  

INIȚIATOR, 
PRIMAR, 

     MUNTEANU SORIN 

Avizat pentru legalitate 
SECRETAR GENERAL DELEGAT AL U.A.T., 

                                                                                             ENACHE ANA,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


