
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU  
COMUNA GURA TEGHII 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea completării RENNS cu numere de case/locuințe nou 
construite 

 

         Consiliul Local al comunei Gura Teghii, județul Buzău, 
         Având în vedere: 

 Cererea doamnei Pințea Ileana; 

 Cererea domnului Lemnaru Viorel - Adrian; 

 Cererea doamnei Nicolae Anișoara Adina; 

 Referatul de aprobare al domnului secretar general – Doroican Daniel, 

înregistrat la nr. 9575/06.09.2021; 

 Raportul de specialitate al compartimentului de resort înregistrat la nr. 

9576/06.09.2021; 

 Avizul Comisiei de specialitate al Consiliului Local Gura Teghii, 

înregistrat la nr. _______/___________; 

 Prevederile art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 
7/1996,republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile art. 7 și art. 8 din H.G. nr. 777/2016 privind structura, 
organizarea și funcționarea Registrului electronic național al 
nomenclaturilor stradale și ale Ordinului nr.   448/2017 pentru aprobarea 

normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice       Registrului 

electronic național al nomenclaturilor stradale; 

           În temeiul art. 129, alin(6), lit. d) și art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr 
57/2019 privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂȘTE: 

             Art. 1  Se aprobă înregistrarea în REENS a numerelor pentru locuințele 
domnilor: 

 Pințea Ileana – comuna Gura Teghii, sat Nemertea, str. Scărișoarei, Nr. 3 

 Lemnaru Viorel-Adrian – Comuna Gura Teghii, sat Varlaam, str. Bâsca 

Mică, nr. 2A 



 Nicolae Anișoara Adina – comuna Gura Teghii, sat Gura Teghii, str. Calea 

Penteleu, nr.96 

Art. 2 – Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre 
autorităților și persoanelor interesate. 

 

Nr. _______ 

DATA 22.09.2021 

GURA TEGHII 

                   Președinte de ședință, 
                                                                                                  Contrasemnează, 
                     MARCU MIHAI                                                  Secretar general, 

 

                                                                                                DOROICAN DANIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Gura Teghii în şedinţa ordinară din data de 22.09.2021, 
cu respectarea prevederilor art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ , cu un nr. de ....... voturi pentru, 

...... abţineri şi ........ voturi impotriva , din numarul total de ........... consilieri în funcţie şi ....... consilieri prezenţi la 
şedinţă. 

 


