ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT
Comuna Orlat , str. Avram Iancu , nr. 202 , tel/fax 0269/571104 , 0269/571455
HOTĂRÂREA
Nr. 29 / 2019
privind aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Orlat, judeţul Sibiu
Consiliul Local al Comunei Orlat , judeţul Sibiu, întrunit în şedinţă ordinară din 30.05.2019
Luând în dezbatere:
- iniţiativa primarului exprimată prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire
la aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Orlat , judeţul Sibiu, înregistrată sub nr.
2577/02.04.2019;
-raportul privind aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Orlat, , înregistrat sub nr.
2576/02.04.2019 ;
Ţinând cont de raportul de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisia de
specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Orlat, judeţul Sibiu, din data de 03.04.2019;
Prin H.C.L. nr. 49 /2018 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic
General al Comunei Orlat şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent s-a prelungit valabilitatea
Planului Urbanistic General al Comunei Orlat şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent ,
aprobat prin H.C.L. nr. 69 / 2005 şi prelungit prin H.C.L. nr. 60/2015 , până la data aprobării, în
condiţiile legii, a noii documentaţii de urbanism, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023.
În conformitate cu prevederile:
■ 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,
■ art.5, alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
■ art. 453lit. g din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizat, cu modificările şi
completările ulterioare,
■ art.2 lit.d) din Ordonanţa Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de
denumiri, aprobată prin Legea nr.48/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
■ Legii nr. 24/2000 *** Republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, cu modificările ulterioare,
■ Hotărârea Consiliului Local al Comunei Orlat nr. 21 din 2001, privind însuşirea
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Orlat, judeţul Sibiu;
■ art. 36, alin. (2), lit. c), alin.(5) lit.d) din Legea nr. 215/2001, republicată - Legea
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,;
Având avizul comisiilor de specialitate constituite la nivelul autorităţii deliberative din
Comuna Orlat ,
În temeiul art.45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. : Se aprobă atribuirea de denumiri a străzilor în Comuna Orlat , judeţul Sibiu,
conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. : Se aprobă nomenclatura stradală pentru imobilele situate în intravilanul comunei
Orlat, judeţul Sibiu, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. : Primarul Comunei Orlat, judeţul Sibiu, prin compartimentul de specialitate, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4.: Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului-Judeţului Sibiu,
primarului, compartimentelor din cadrul primăriei, B.C.P.I. Sălişte Jud. Sibiu, S.P.C.L.E.P. Orlat ,
persoanelor interesate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei comunei
Orlat, judeţul Sibiu, şi pe site-ul instituţiei prin grija secretarului Comunei Orlat, judeţul Sibiu.
Adoptată la Orlat , data : 30 mai 2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
CONSILIER:
OPREA ARTENIE - OCTAVIAN
CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR COMUNA ORLAT ,
VULEA MONICA – ELENA

TOTAL CONSILIERI
13
PREZENŢI
11
PENTRU
11
ÎMPOTRIVĂ
0
ABŢINERI
0
9 EX: 1EX DOSAR ŞEDINŢĂ
1 EX INSTITUŢIA PREFECTULUI
1 EX PRIMAR
1 EX DOSAR HCL
1 EX SECRETAR
1 EX REGISTRUL AGRICOL
1 EX IMPOZITE ŞI TAXE
1 EX B.C.P.I.Sălişte
1 EX S.P.C.L.E.P. Orlat

