
ROMÁNIA 
JUDETUL SUCEAVA 
COMUNA PÁTRÁUTI 
PRIMARIA COMUNEI PÁTRÁUTI 
NR. ott2:DIN 13.01.2020 

ANUNT 
Unitatea Administrativ Teritorialíi Comuna Pátrñut], judetul 
Suceava, a ini(iat procedurile legale pentru aprobarea 

NOMENCLATORULUI STRADAL al comunei Pñtrñuti, [udetul 
Su cea va. 

Proicctul de hotáráre va ti supus dezbaterii si aprobárii Consiliului Local al 
comunei Pátráut], judetul Suceava, in sedinta ordinará din luna martie 2019 �i este 
afisat Irnpreuná cu referatul de aprobare al Primarnlui �i raportul de specialitatc, la 
sediul Primáriei comunei Pátráuti.judetul Suceava, la afisierele de pe raza localitátii 
�i pe site-ul institutiei. 

Precizárn cá propuneri, sugestii, recornandári pe marginea proiectului de hotáráre 
se primcsc la sediul Prirnáriei comunei Patrautí, judetu! Suceava - Registraturá, pot 
ti transmise prin fax la numilrul 0230/528300 sau in formal electronic la urmatoarea 
adresá de e-mail: primariapatrauti@yahoo.com, páná in data de 24.02.2020, ora 

16.00. Proiectul de hotáráre poate ti consulta! la avizierul Prirnáriei Pátráuti , pe site 
ul institutici �i se poate ob¡ine, in copie, pe bazá de cerere depusá la Regisrraturá, 
Persoanele sau organizatiile irueresate care transmit in scris propuneri, sugestii sau 
opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica 
articolul sau articolele din proicctul de act normativ la care se refera, rnentionánd 
data trirniterii �¡ datele de contact ale expeditorului. 

Cu privire la documentele publicare, persoancle interesate pot formula in scris 
propuneri, sugestii si opinii cu valoare de recomandare, care vor fi depuse in scris la 
secretariatul institutiei noastre páná la data de 24.02.2019, conform Legii nr. 
52/2003- privind transparenta decizionalñ in administra¡ia publica - cu rnodificárile 
si completárile ulterioare. 
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REFERAT DE APROBARE 
pcntru proiectul de hotñrñre privind aprobaren 
NOMENCLATORULUI STRADAL al comunei 

Plltrau¡i, judetul Suceava 

Doamnelor $i domnilor consilieri. 
Prin Legea nr. 711996 a cadastrului si publicitatil irnobiliare, s¡ Hotárárea de Guvern nr. 

777 din 31.10.2016 privind structura, organizarea s¡ func¡ionarea Rcgistrului electronic na¡ional al 
nomenclaturilor stradale, a fost instituitñ obligativitatea constituirii Registrului clcctron¡c nadona! 
al nomenclaturilor stradale, RENNS. 

Potrivit prevederilor art. 5 alin. (!), (2) si (3) din Legea cadastrului s¡ publicitátii imobiliare 
nr. 7/1996: 
Art. 5 
(l)Nomenclatura stradalá se aprobá prin hotárárc a ccnsiliului local, se organizcaza pe fiecare 
localitate $i reprezintá evidente primara unitar.!I. care scrveste la atribuirea denumirii stn'izii s¡ a 
numárului administrativ. 
(2)Registrul electronic national al nomenclaturilor srradale reprezintá sistemul unic de rcferintá la 
nivel naJional, in care sunt inscrisc nomenclaturile stradale de la nivclul comunelor, oraselor $i al 
municipiilor. Registrul este obligatoriu de utilizat de institutiile s¡ autoritáti!c administra¡iei 
publice centrale s¡ locale in activitatea specificá. Agen¡ia Nationalá asigurü institutiilor $i 
autoritátilor publice, precum $i notarilor publici accesul liher $i gratuit la registru. 
( 3 )Autoritátile adminisrratie¡ publ ice loca le au obligatia de a furniza �¡ actualiza date le cu privire 
la nomenclatura stradalá proprie din registrul electronic al nomenclaturilor stradale. 

Prin raportul de spccialitate nr. din 2020, Comparlimentul Urbanism, din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, propune aprobaren nomenclarorului stradal 
al cornunci, pentru asigurarea unei evidente unitare s¡ pentru crearea si actualizarea la z¡ a RENNS. 

Av3.nd in vedere: 
prevederilc art. 5 alin. (1), (2) si (3) din legea cadastrului s¡ publicitátii imobiliare, 
republicatá, cu rnodificérite si completárile ulterioare; 



prevederile Horarár¡l de Guvern nr. 777 din 31.10.2016 privind structura, organizarca si 
functionarea Rcgisrrului electronic nauona! al nomenclaturilor stradalc; 
prcvcdcrile Ordinului directorului general al Agennei Nationale de Cadastru �¡ Publicitate 
lmobiliarñ nr. 448 din 27 aprilie 2017 pentru aprobarca Normelor tehnice privind 
procedurile de lucru spccifice Registrului electronic national al nomenclaturilor srradale 

in conformitate cu prevederile art. 136, a11. 154 din Codul Administrativ aprobar 
pr¡n Ordonanja de urgema nr. 57/2019, am initiar prezentul proicct de hotáráre pecare il 
supun dezbaterii publice. 
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A V!ZAT NTRU LEGALIT ATE 
SECRETARU ERAL AL COMUNEI 

PROJECT DE HOT ÁRÁRE 
privim.l aprobarea NOMENCLATORULUT STRADAL al comunci Pñtrñutii, judetul 

Succava 

Primarul comunei Pi\triíuti, judctul Sueca va; 
Avñnd 'in vedere: 
- rcfcratul de aprobare al Primarului cornunei Pátráuti, judetul Suceava, prin care initiaza 

proiectul de hotáráre privind aprobarea aprobarea NOMENCLATORULUI STRA.DAL al 
cornunei Pátráuti, judetul Suceava ; 

- raportul de specialitate nr. din al compartimentului de resort, din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pauñutl.jud. Succava; 

- enuntul Primarului nr. din 13.01.2020, privind supunerea spre dezbatere publica 
a Proiectului de Hotáráre privind aprobarea NOMENCLATORULUJ STRADAL al comunei 
Patrau¡i,judctul Suceava; 

- raportul de avizare nr. din __ 2020, al comisiei de spcciafitatc a consiliului 
local al comunei Patráuu, judetul Suceava ; 

- prevederile art. 5 al¡n. (!), (2) s¡ (3) din legea cadastrului s¡ publicitatii imobiliare, 
republicatá, cu modificiírile s¡ completárile u\terioare; 

- prevcderile HotAnirii de Guvern nr. 777 din 31.10.2016 privind structura, organizarea �i 
functionarea Registrului electronic naticnal al nomenclaturilor srradalc 

- prevederile Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadasrru �¡ Publicitate 
lmobiliar.11.. nr. 448 din 27 aprilie 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de 
lucru specifice Registrului electrunic national al nomenclaturilor stradale 

in temeiul prevederilorarl. 129alin. (1), alin. (2) lit. "a" s¡ "b", alin. (4) lit. "e" �i"f, alc art. 
136 �¡ art 139 alin. (3) lit. "e", alin. (5) lit. "a", art. 140 alin. (1) din Codul administrativ aprobat 
prin OUG nr. 57/2019, 

Art.l. 
Se aprchá NOMENCLATORUL STRADAL AL COM1JNEI PÁTRÁUTI, JUDETUL 
SUCEA V A, conform Anexe/ nr. J. care face parte integrantá din prezenta horñráre. 
Art.2. 
Pentru schimbarea actelor de identitatc s¡ cliberarea cenificatelor de nomenclaturá stradalá, pentru 
rectificarea adreselor datorate modificárilcr aduse de prezenta hotdnire, nu se vor percepe taxe. 



Arl.3. 
Cu ducerea la indeplinire a prezentci hctárári, se incredinteazá primarul comunei Parrüuti.judetul 
Suceava. 
Art.4. 
Persoana ncmulrumitá de prezentul act administrativ, se poate adresa cu pl.i.ngcre instante¡ de 
contencios administrativ competene, ín conditiile legii nr. 554/2004- legea contcnciosului 
administrativ. 
Art.5. 
Prezcnta hotáráre se comunica la : 
- lnstitu¡ia Prefectului- jud. Suceava; 
- Primarul comunei Patráuti.jud. Succava; 
- Añsare publica. 

Pllli��:DINTE DE $EDINTÁ CONTRASEMNEAZÁ. 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

Mihai-Valcrion CÁLINESCU 
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