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HOTARARE
Nr.2 din 11.01.2022
privind aprobarea atribuirii unor denumiri de strazi
din satele Crizbav si
, Cutus ,

Consiliul Local al Comunei Crizbav, intrunit in sedinta ordinara din data de 11 ianuarie
2022.

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei Crizbav, raportul
compartimentului de specialitate pre cum si rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul
consiliului local,
Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei CRIZBAV;
Referatul de aprobare domnului primal' privind propunerea de aprobarea
Nomenclatorului stradal aI comunei CRIZBAV;
Raportul de. specialitate a! compartimentului; .
...
. ..
Avizul cormsiei de Atribuire sau Schimbare de Denumiri din cadrul Institutiei
Prefectului - Judet Brasov nr 34/15.12.2021,
Amenajarea teritoriului si urbanism;
.
H.Gnr.777/2016 privind structura,organizarea si functionarea Registrului
electronic national al nomenclatorului stradal.
'
OrdinulANCPI nr.448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
procedurile
de lucru
specific
Registrului
electronic
national
al
nomenclatorului stradal (RENNS).
Legeanr.4311997privind regimul drumurilor cumodificarile si completarile ulterioare.
Ordonantanr, 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificarile
fi completarile ulterioare.
ArtS, alin(l) din Legea cadastrului si a publicitaatii imobiliare nr.
7/1 996,republicata cu modificarile 1 completarile ulterioare prin care se prevede
ca,

"nomenclatura stradala se aproba prin hotardrea consiliului local, se
organizeaza pe fiecare localitate vi reprezintd evidenta primard unitard care
serveste
la atribuirea de numirii strdzii si
,
, a numdrului administrative. "
Dispozitiilel.egiinr.l 511200 1 privind Planul de amenajarea teritoriului
national-sectiunea
a-IV-a-reteaua
de local itMl
"
.

Prevederile O.G.nr63/2002art2,lit( d),atribuirea sau schimbarea de
denumiri pentru parcuri, piete, oboare, cartiere, strazi, statii ale mijloacelor de
transport in comun, precum si pentru obiective si institutii de interes local s.::
face de catre consiliile locale.
·
Prevederile Legiinr 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica.republicata.cumodificarile
si completarile ulterioare.
·

Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea

·

In baza dispozitiilor art. 129 (2) lit.(c), alih.(6) lIt.(d) si ale art 139 (3) lit(a) si (e) din
,

actelor normative, republicata, cu rnodificarile si completarile ulferioare
O.D.G. nr 57/2019 privind Codul administrative.'

HOTARARE

Art.l. Se revoca HCL 44/25.11.2021 privind aprobarea atribuirii unor denumiri de
strazi din satele Crizbav si
, Cutus,
Art.2. Se aproba Nomenclatorul stradal al comunei CRlZBAV,conform
Anexel nr. I care fac parte din prezenta hotarare.
Art.3. Primarul Comunei Crizbav va asigura punerea in aplicare a prezentei .
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1 ex. Dosar sedinta
lex. Institutia Prefectului
lex. Primarul Com. Crizbav
1 ex.l ex. Afisare

ANEXA 1
PROIECT DE HOTARARE
•

Str Libertatll

- pentru drumul

nou creat cu numerele

partea stanga de la 487 K1-487 K2 in continuarea
•

Str Mesterulul

- pentru drumul

administrative

strazii Cetatii Sat Crizbav .

nou creat cu numerele

administrative

partea stanga de la 1-5 si pe partea dreapta 2-10 in continuarea
Viteazu
•

alocate pe

alocate pe

strazii Mihai

Sat Crizbav .

Str sesu Morii

- pentru drumul

stanga de la 1 si cu numerele

nou creat

administrative

1 numar administrativ

alocat pe partea

alocate pe partea dreapta de la 2-3 in

continua rea strazii DC 36 situata in Sat Crizbav .
•

Str Zorilor

- pentru drumulnou

creat cu numerele

administrative

pe partea

dreapta de la 269-268 A str paralela cu Str Lunga si Noua situate in Sat Crizbav .
•

Str Sportului

- pentru drumul

stanga 485 A si cu numerele
485B in continuarea
•

Str Tineretului

nou creat un numar administrative

administrative

nou creat cu numerele

partea stanga de la 1 si cu numerele

~

•

Str ~colii

nou creat cu numerele

stanga de la 1-27 si cu numerele

•

administrative

strazii

administrative

alocate pe

alocate pe partea dreapta de la

administrative

alocate pe partea

alocate pe partea dreapta de la 2-

Cetatii Com Crizbav Sat Cutus .

Str Sub Deal - pentru drumul

nou creat cu numerele

partea stanga de la 1-11 in continuarea
•

administrative

strazii Cetatii Com Crizbav Sat Cutus .

- pentru drumul

30 in continuarea

alocate pe partea dreapta de la 4861<-

Str Mihai Viteazu situate in Sat Crizbav.

- pentru drumul

2-24 in continuarea

alocat pe partea

Str Izvorul Cetatii - pentru drumul

administrative

allocate pe

strazii Cetatii Comuna Crizbav Sat Cutus

nou creat in continua rea strazii Mihai Viteazu

situate in Comuna Crizbav .

Avizat pentru legalitate
P/Secretar general,
Biro Gabriela

Prezentul proiect se va trasmite catre:
;- Afisare
~ Administrator public
;-Comisia de specialitate nr. 2
Data limita emitere avize:

