
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA GURA TEGHII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE  

 
privind modificarea și completarea HCL nr. 76/28.12.2017 pentru aprobarea 

Nomenclatorului stradal al comunei Gura Teghii 
 

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

 Referatul de aprobare al primarului înregistrat la nr. …………/……………; 

 Raportul de avizare al compartimentului de resort, înregistrat la nr. 

………./……………….; 
 Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Gura Teghii, înregistrat la nr. 

............../.....................; 

 Prevederile art. 5, alin.(1) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede 
că,,Nomenclatura stradală se aprobă prin hotărâre a consiliului loca, se organizează pe 
fiecare localitate și reprezintă evidența primară unitară care servește la atribuirea 
denumirii străzii și a numărului  administrativ’’; 

 Ordinal ANCPI nr. 448/2017 privind aprobarea normelor tehnice privind procedurile de 

lucru specific Registrului electronic al nomenclaturilor stradale (RENNS); 

 Prevederile art. 129, alin.(6), lit.d) prin care Consiliul Local ,, atribuie sau schimbă, în 
condiţiile legii, denumiri de stăzi, de pieţe şi de orice alte obiective de interes public 

local” ; 

În temeiul dispoziţiilor art.123 alin.(1), art.139, alin.(1) și 196 alin.(1) lit.”a”  din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ;  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

          Art. 1 Se aprobă modificarea și comletarea HCL nr. 76/28.12.2017 pentru aprobarea 

nomenclatorului stradal al comunei Gura Teghii, după cum urmează: 

 La anexa nr. 1 la HCL nr. 76/28.12.2017, se adaugă nr. curent 23 , Strada Prund. 



  Art. 2  Prezenta hotărâre va fi publicată pe site-ul Primăriei Comuna Gura Teghii și va fi 
comunicată Instituției Prefectului Județul Buzău și tutror instituțiilor și persoanelor 
interesate. 

   Art. 3 Primarul comunei Gura Teghii, prin compartimentul de specialitate, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

Nr. ……….. 
DATA 29.10.2021 

GURA TEGHII 

 

                  Președinte de ședință, 
                                                                                          Contrasemnează, 
                      MARCU MIHAI                                         Secretar general, 

 

                                                                                         DOROICAN DANIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Gura Teghii în şedinţa de îndată  din data de 

29.10.2021 , 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. 

 


