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Nr. 24/ 17.03.2022 
 

P R O I E C T   DE    H  O  T  A  R  A  R  E 
 privind modificarea si completarea Nomenclatorului stradal  

al Comunei MĂGURA, judetul BACĂU 
 

 
Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de   .    

.2022. 
Având în vedere: 
a) Referatul de aprobare nr. 3007/ 17.03.2022 a d-lui Costrăş Iordache - Primarului 

Comunei Măgura, judetul Bacău; 
b) Raportul de specialitate inregistrat la nr. 3008/ 17.03.2022, întocmit de dl. 

Cioineag George Răzvan – consilier asistent în cadrul compartimentului de specialitate 
urbanism,  prin care se propune atribuirea de denumiri strazilor din   comuna Măgura, judetul 
Bacău;  

c) Tabelele cuprinzand denumirile strazilor pe fiecare sat component al comunei 
Măgura precum si planurile strazilor pe fiecare sat in parte. 
 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art.129, alin.(1), alin.(2), lit.c), alin. (6), lit.d) din  Ordonanța de urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

b) art. 3 lit.”a “ din Hotararea Guvernului nr. 777/2016 privind structura,organizarea 
si functionarea  Registrului electronic national al nomenclaturilor stradale; 

c) art.2 litera “d” si art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 63/2002 privind 
atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificarile si completarile ulterioare; 

d) art.8 alin.(1), din HG nr.1064 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru 
aplicarea O.U.G nr.34/2013, cu modificările și completările ulterioare;  

e) art.5, alin. (1) din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, 
republicată cu modificările și completările ulterioare;  

f) Ordinul ANCPI nr.448/2017 pentru aprobrea normelor tehnice privind procedurile 
de lucru specifice registrului electronic al nomenclaturilor stradale (RENSS);  

g) Art.6, art.7 și art.8 din Hotărârea Guvernului. 777/ 2016 privind structura, 
organizarea și funcționarea Registrului electronic al nomenclaturilor stradale;  

h) Art.453, lit g) din Legea nr.277/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și 
completările ulterioare;  

i) avizul favorabil nr.   4/30.03.2022 al Instituției Prefectului – Județul Bacău - 
COMISIEI DE ATRIBUIRE DENUMIRI a județului Bacău; 

j) Ordinului nr. 564/2008 privind Regulamentul de functionare a Comisiei de 
atribuire  denumiri judetene, respectiv a municipiului Bucuresti; 

Avizele cu caracter consulativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Comunei Măgura. 

In temeiul prevederilor art.133 alin.(1), art. 134 alin. (1) lit. a), art.136 alin. (1) și alin. (8), 
art.139  alin.(3) lit. e), art.140 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a), art.197 si art. 243 alin. (1) lit. a)  
din OUG  nr.57 /2019 privind Codul Administrativ 

 
 



   
Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre: 

 
 
               Art.1. – Se aproba modificarea si completarea Nomenclatorului stradal al Comunei 
Măgura, județul Bacău, conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta 
hotarare.  
             Art.2. – Denumirea strazilor este identificata pe harti, conform Anexei 3, parte 
integrantă  a prezentei hotarari. 
            Art.3. - Începând cu data intrării in vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere 
contrara acesteia își încetează aplicabilitatea. 

Art.4. - Hotărârea se duce la îndeplinire de către Primarul comunei Măgura prin 
compartimentele de specialitate.  

Art. 5. - Hotărârea se comunică Primarului Comunei Măgura - dl. Costrăș Iordache, 
O.C.P.I Bacău, SPCLEP Bacău, Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin afişare la sediu și pe pagina de web: http://www.primaria-magura.ro. 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
Nr. 
Din      .      .2022 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi    .      .2022, cu un numar de voturi „ pentru”__, voturi „abţineri” __, voturi  „împotrivă” __, din totalul de .... consilieri 
prezenţi.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniţiator, 

 …………………………….………………………… 
 

PRIMAR – COSTRĂȘ IORDACHE 

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL C O M U N Ă  

   ……………………….………………………… 
 

Jr. ELENA IRINA SILAV 
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Nr. 3007/ 17.03.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de Hotărâre privind    modificarea si completarea Nomenclatorului stradal  

al Comunei MĂGURA, judetul BACĂU 
 
 

 Primarul Comunei Măgura supune aprobării Consiliului Local Proiectul de hotărâre 
privitor la:   atribuirea  denumirilor  străzilor  din  Comuna Măgura, judetul BACĂU: 
           Având în vedere: 
 - prevederile art. 3 lit.”a “ din Hotararea Guvernului nr. 777/2016 privind structura,organizarea 
si functionarea  Registrului electronic national al nomenclaturilor stradale; 
 - prevederile  art.2 litera “d” si art. 3 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr. 63/2002 privind 
atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile Ordinului nr. 564/2008 privind Regulamentul de functionare a Comisiei de 
atribuire  denumiri judetene, respectiv a municipiului Bucuresti; 
              Prin atribuirea  de denumirilor  strazilor din Comunei Măgura se creaza oportunitati 
atat in ceea ce priveste activitatea Primariei cat si a cetatenilor comunei, astfel: 
-fluidizarea activitatii de corespondenta a Primariei Măgura cu Oficiul Postal Măgura; 
-mentionarea adresei ( strada, nr. imobil)  pe actele de identitate emise de SPCLEP Bacău; 
-interventia prompta  in cazul producerii unor dezastre ( incendii, inundatii) a  SVSU si a 
celorlalte unitati de interventie; 
-Identificarea corecta a cetatenilor si a agentilor economici de pe raza Comunei Măgura. 
 

 Solicit aprobarea proiectului de hotarare mentionat mai sus in fome prezentata, avand 
ca anexa tabelele cuprinzand denumirile strazilor pe fiecare sat  component al Comuneiui 
Măgura. 

 
             Prezentul Referat de aprobare se intemeiaza pe prevederile art. 136, alin. (1), alin. 
(2), din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ. 

 

 

PRIMAR, 
Costraș Iordache 
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  Nr. 3008/ 17.03. 2022 

  
 

R A P O R T  
privind modificarea si completarea Nomenclatorului stradal  

al Comunei MĂGURA, judetul BACĂU 
  

Avand in vedere : 
 - prevederile art. 3 lit.”a “ din Hotararea Guvernului nr. 777/2016 privind structura,organizarea si 
functionarea  Registrului electronic national al nomenclaturilor stradale; 
 - prevederile  art.2 litera “d” si art. 3 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea 
sau schimbarea de denumiri, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile Ordinului nr. 564/2008 privind Regulamentul de functionare a Comisiei de atribuire  
denumiri judetene, respectiv a municipiului Bucuresti; 
         Autoritatile administratiei publice locale au obligatia legala de a furniza si actualiza datele cu 
privire la nomenclatura stradala proprie. Aceasta se aproba prin Hotarare de Consiliu local, se 
organizeaza pe fiecare sat component al comunei si constituie evidenta primara unitara  care serveste la 
atribuirea denumirii strazii  si a numarului administrativ. 
           De asemenea, prevederile  art. 453 lit.”g”din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ,cu 
modificarile si completarile ulterioare, prevede: 
„ nomenclatură stradală - lista care conţine denumirile tuturor străzilor dintr-o unitate administrativ - 
teritorială, numerele de identificare a imobilelor pe fiecare stradă în parte, precum şi titularul dreptului 
de proprietate al fiecărui imobil; nomenclatura stradală se organizează pe fiecare localitate rurală şi 
urbană şi reprezintă evidenţa primară unitară care serveşte la atribuirea adresei 
domiciliului/reşedinţei persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, precum şi a fiecărui imobil, teren 
şi/sau clădire”. 
             Mai mult, atribuirea  de denumiri strazilor din Comunei Măgura prezinta multe avantaje atat 
pentru locuitorii comunei cat si pentru  activitatea Primariei Măgura, astfel: 
-fluidizarea activitatii de corespondenta a Primariei Măgura cu Oficiul Postal Măgura ; 
-mentionarea adresei ( strada, nr. imobil)  pe actele de identitate emise de SPCLEP BACĂU 
-interventia prompta  in cazul producerii unor dezastre ( incendii, inundatii) a  SVSU si a celorlalte 
unitati de interventie; 
-Identificarea corecta a cetatenilor si a agentilor economici de pe raza Comunei Măgura. 

Vazand cele mai sus mentionate si avand in vedere prevederile legale in speta consider oportun 
si legal initierea proiectului de hotarare privind atribuirea de denumiri strazilor din Comunei Măgura 

Prezentul raport s-a intocmit in conformitate cu prevederile art. 136, alin. (3), alin. (8) și alin. 
(10) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ. 

 
 

COMPARTIMENTUL URBANISM, 
Cioineg Răzvan 

 


