ROMANIA
JUDEŢUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOISOARA
LEGISLATURA 2016-2020

HOTĂRÂREA nr. 43
Privitor la : aprobarea Nomenclaturii stradale a comunei Boisoara, respectiv
aprobarea denumirii strazilor pe fiecare sat component al comunei Boisoara si a
numerelor administrative a imobilelor
Consiliul Local Boisoara intrunit in sedinta ordinara publica din data de 25
august 2017,la care participa un numar de 9 consilieri din totalul de 9 consilieri in
functie;
Vazand ca prin Hotararea nr. 33 din 26.06.2017,dl. Leon Ion, a fost ales
presedinte de sedinta ;
Luand in discutie proiectul de hotarare se expunerea de motive prezentate de
primarul comunei, avizul comisiilor de specialitate a Consiliului Local si raportul
de specialitate prin care se propune aprobarea Nomenclaturii Stradale a comunei
Boisoara, respectiv aprobarea denumirii strazilor pe fiecare sat component al
comunei Boisoara si a numerelor administrative a imobilelor;
Vazand raportul de avizare a legalitatii, inregistrat sub nr. 2119/21.08.2017,
intocmit de secretarul unitatii administrative.
Vazand ca s-au respectat principiile transparentei in procesul de elaborare a
proiectelor a actelor normative conform art. 7 din Legea nr. 52/2003 – privind
transparenta decizionala, conform procesului verbal de afisare 1802/06.07.2017.
In conformitate cu art. 5 alin.1 din legea nr. 7/1996 –legea cadastrului si
publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile si completariloe ulterioare, ale
HG. nr. 777/2016 – privind structura, organizarea si functionarea Registrului
electronic national al nomenclaturilor stradale, Ordinul Presedintelui ANCPI nr.
448/2017, pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru
specifice Registrului electronic national al nomenclatorilor stradale, precum si cu
cele ale art.453, lit.g din legea nr. 227/2015 – Codul Fiscala;
In temeiul art. 45, alin.1 si art.115, alin.1, lit. b din Legea nr. 215.2001 –
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, cu un numar de 9 voturi pentru, adopta urmatoarea :

HOTARARE
Art.1 Se aproba Nomenclatura stradala a comunei Boisoara, aprobarea denumirii
strazilor pentru imobilele din intravilanu/extravilanul localitatii, conform anexei nr.
1, care face parte integranta din prezenta hotarare;
Art. 2 Se aproba Nomenclatorul stradal pentru imobilele situate in intravilanul
comunei Boisoara, conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art. 3 Se aproba Nomenclatorul stradal pentru imobilele cladiri/constructii situate
in extravilanul comunei Boisoara, conform anexei nr. 3 care face parte integranta
din prezenta hotarare.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului-Judeţului Vâlcea in vederea
exercitarii controlului de legalitate, Instituţiei Prefectului-Judeţul Vâlcea in vederea
corectarii si verificari nomenclatorului stradal, primarului comunei Boisoara,
SPCLEP Rm. Valcea si aducerea la cunostinta publica prin afisare la sediul
Consiliului Local Boisoara, pe site-ul institutiei si la panourile de afisaj din
comuna.
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