
JUDEŢUL VÂLCEA 

COMUNA IONEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA nr. 48 

 

Cu privire la: aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Ioneşti 

 

Consiliul local al comunei Ioneşti, întrunit în sedinţa ordinară din data de 

04.09.2017, la care participă un număr de 12 consilieri din totalul de 13 consilieri în 

funcţie; 

Văzând ca preşedintele de şedinta legal ales este dra. Cornaciu Ana Maria; 

Având în vedere proiectul de hotârâre şi expunerea de motive a primarului 

Comunei Ioneşti înregistrată sub nr. 4143 din 03.08.2017 precum și referatul 

secretarului comunei nr. 4138 din 02.08.2017 prin care propune aprobarea 

nomenclatorului stradal al comunei Ioneşti; 

Luând în considerare raportul compartimentului juridic nr. 4185 din 04.08.2017, 

raportul comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și 

liniștii publice, a respectării drepturilor cetățenilor nr. 4765 din 04.09.2017, precum și 

raportul de avizare al secretarului Comunei Ionești; 

Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea 52/2003 privind transparenţa 

decizională cu privire la aprobarea actelor cu caracter normativ; 

În  conformitate cu art.5 alin.(1) din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității 

imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele 

ale art.453 lit.g) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările ulterioare, 

ale HG nr.777/2016 privind structura, organizarea si funcționarea Registrului 

electronic National al nomenclaturilor stradale, precum și cu cele ale Ordinului 

Președintelui ANCPI nr.448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

procedurile de lucru specifice Registrului electronic National al nomenclaturilor 

stradale; 

În temeiul art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu  

12  voturi pentru, adoptă următoarea 

 

HOTARARE 

 

Art. 1. Se aprobă  atribuirea de denumiri străzilor aferente celor 9 sate 

componente ale UAT Ionesti, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Se aprobă  Nomenclatorul  stradal privind atribuirea numerelor 

administrative  pe strazi pentru imobilele situate în intravilanul comunei Ionesti, care 

cuprinde un număr de 9 sate, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art.3. – Se aprobă Nomenclatura stradală prin aprobarea numerelor 

administrative pentru imobilele cu clădiri/construcții situate în extravilanul comunei 

Ionesti, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



 

 

Art.4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei Ionesti. 

 

Art.5. – Prezenta hotărâre se va comunica  Prefectului - judeţul Vâlcea, pentru 

controlul de legalitate, Instituției Prefectului - județul Vâlcea în vederea verificării 

nomenclaturii stradale, primarului comunei Ionesti, SPCLEP Dragasani și se va aduce 

la cunoştinţă publică prin afişare  pe site-ul primăriei, la sediul Consiliului Local 

precum si la panourile de afișaj din satele componente. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     CONTRASEMNEAZA, 

Cornaciu Ana Maria     SECRETAR 

            Dobra Emil Florin 

 

 

IONEŞTI 04.09.2017 


