ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.36/2020
privind aprobarea nomenclaturii stradale al Comunei Ciumani
Consiliul Local Ciumani,
Având în vedere proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare nr.38/ 2020,
prezentat de primarul comunei Dl.Márton László-Szilárd cu privire la aprobarea nomenclaturii
stradale al Comunei Ciumani,
Văzând raportul de specialitate nr.38/2020 al Compartimentului agricol și de
cadastru,precum și
Avizul consultativ favorabil nr. 38/2020 al Comisiei de specialitate
pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului, turism și servicii
publice,
Luând în considerare prevederile :
- art 7 alin.(2) din Codul civil – Legea nr.287/2009 republicată cu modificările și
completările ulterioare,
-Hotărârii Guvernului nr.777/2016 privind structura, organizarea și funcționarea
registrului electronic național al nomenclaturilor stradale,
- Ordinul nr.448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de
lucru specifice Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale,cu modificările și
completările ulterioare,
- art.5 alin.(1) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, republicată
cu modificările și completările ulterioare,
- art.453 litera g) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare,
- Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Ciumani,
aprobată prin Hotărarea Consiliului Local Ciumani nr.17/1999, modificată și completată
ulterior, precum atestată prin Hotărarea Guvernului nr.1351/2001,
- Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.44/2018 privind aprobarea denumirii
zonelor nou incluse în intravilanul comunei Ciumani,
Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată cu modificările și completările ulterioare,văzând procesul
verbal de afișare nr.148/23.07.2020;
În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) literele c) și alin.(6) litera b), art.133
alin.(1), art.139 alin.(1) și alin.(3), art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de urgență
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
hotăreşte:
Art.1. Se aprobă nomenclatura stradală din comuna Ciumani, satul Ciumani, fără
denumiri de străzi, conform Anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă nomenclatura stradală din Zona turistică Lok din comuna Ciumani,
fără denumiri de străzi, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.3. Se aprobă nomenclatura stradală din Zona turistică Veresvirag din comuna
Ciumani, fără denumiri de străzi, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei
Ciumani .
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al unității
administrativ teritoriale pentru Primarul comunei Ciumani, Prefectului Județului Harghita, și
se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției și la sediul acesteia.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Csata Andrea

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general: Balogh Zita

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de
28.08.2020 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ cu un număr de 13 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de
13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă.

