ROMANIA
JUDEŢUL MARAMURES-comuna SALSIG
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.34
din 06.05.2022
privind aprobarea atribuirii denumirii şi delimitării arterelor de circulaţie şi a
nomenclatorului stradal al comunei Salsig, judeţul Maramureş
Având in vedere proiectul de hotarare initiat de primarul comunei înregistrat
sub nr.35 din 29.04.2022 insotit de referatul de aprobare al primarului comunei
înregistrat sub nr.1402 din 29.04.2022 privind aprobarea atribuirii denumirii şi
delimitării arterelor de circulaţie şi a nomenclatorului stradal al comunei Salsig,
judeţul Maramureş;
-raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr.1403 din 29.04.2022;
Ţinând cont de Avizul Comisiei de specialitate administraţie publica, juridica si de
disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea domeniului public si
privat,din cadrul Consiliului Local Salsig;
-avizul secretarului general al comunei pe proiectul de hotarare;
In conformitate cu prevederile:
-art.5 din Legea cadastrului si publicităţii imobiliare nr.7/1996 (rl), cu modificările
si completările ulterioare;
-art.2 lit.„d" din O.G.nr.63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,
cu modificările si completările ulterioare;
- H.G. nr. 777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului
electronic naţional al nomenclaturilor stradale;
- Ordinului nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile
de lucru specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale, cu
modificările si completările ulterioare;
-art.41 din OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, reşedinţa si actele
de identitate ale cetăţenilor romani (rl);
- H.C.L. Salsig nr. 64/2017 privind însuşirea actualizata a „Inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniului public al comunei Salsig, judeţul Maramureş";
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, (rl2), cu modificările şi completările
ulterioare;
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în temeiul prevederilor 129 alin.(2) lit.,,b// coroborat cu alin.(4) lit.//d//, art.139
alin.(l) şi art.196 alin.(l) lit.„a" din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările si completările ulterioare,
Consiliul Local al comunei Salsig, întrunit in şedinţa ordinara din data de 06
mai 2022,
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.Se aprobă atribuirea denumirii şi delimitării arterelor de circulaţie
(străzilor) din comuna Salsig, judeţul Maramureş, conform Anexei nr.l- parte
integrantă din prezenta hotarare.
Art.2.Se aprobă „Nomenclatorul stradal al comunei Salsig, judeţul Maramureş,
conform Anexei nr.2 - parte integrantă din prezenta hotarare.
Art.3.Se vor scuti de la plata taxelor datorate bugetului local pentru
documentele ce se vor elibera de către Primăria comunei Salsig, în vederea
preschimbării actelor de identitate ale cetăţenilor şi ale sediilor instituţiilor şi a
agenţilor economici din comună, ca urmare a întocmirii Nomenclatorului stradal.
Art.4.Se încredinţează primarul comunei Salsig - prin compartimentele de
specialitate- pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei.
Art.5.Prezenta hotarare se comunica :
-d-lui Prefect al judeţului Maramureş;
- d-lui Primar al comunei Salsig;
-compartimentelor financiar-contabil, agricol, impozite sit axe,
responsabil urbanism din cadrul U.A.T.Comuna Salsig;
- dosar şedinţa;
-afisaj;

Nr. total consilieri: 11, din care prezenţi 11, absenţi: — .
Hotararea a fost adoptata cu un număr de 11 voturi „pentru", 0 „împotriva",
0 „abţineri".
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