ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA DRAGANESTI
HOTARAREA
NR. 12 DIN 19.05.2020
Privind achizitionarea si montarea tablitelor indicatoare cu numele strazilor si a numerelor
administrative imobilelor din comuna Draganesti, judetul Neamt
Consiliul local al comunei Draganesti, judetul Neamt, întrunit în şedinţă ordinara în data
de 19.05.2020, în prezenţa unui număr de 11 consilieri din totalul de 11 în funcţie, şedinţa
fiind publica;
Avand in vedere:
- Art.7 alin.(2) din Codul civil;
- HG. Nr.777/2016 privind structura, organizarea si functionarea Registrului electronic
national al nomenclaturilor stradale;
- Ordinul nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de
lucrspecifice Registrului electronic national al nomenclatoarelor stradale;
- Art.5, alin.(1) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare;
- Art.453 litera g) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Art.2 lit.d) din Ordonanta Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de
denumiri, aprobata prin Legea nr. 48/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
Luand act de ;
- Expunerea de motive a primarului comunei Draganesti, in calitate de initiator,
inregistrata sub nr. 1248/05.05.2020
- Raportul de specialitate elaborate de compartimentul de resort , inregistrat sub
nr.1247/07.05.2020;
- Raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
In temeiul art.129 alin.(1)(2) lit.c) , alin.(6) , lit d), si 136 alin.1, art.139 din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
H O T A R A S T E:
Art.1- Se aproba achizitionarea si montarea tablitelor indicatoare cu numele
strazilor si a numerelor administrative imobilelor din comuna Draganesti, judetul Neamt
conform Nomenclatorului stradal aprobat prin HCL nr.41/2017.
Art. 2. (1) Costul tăblițelor indicatoare de străzi și cel pentru numerotarea imobilelor va

fi suportat din bugetul local comunei Draganesti, județul Neamț.
(2) În cazul pierderii sau deteriorării numărului administrativ al imobilului, acesta
se va atribui contracost proprietarului/deținătorului imobilului, la prețul de achiziție.
Art. 3. Fiecare proprietar /deținător al imobilului are obligația de a-și da acordul pentru
afișarea numărului administrativ, la loc vizibil spre strada pe care este amplasat imobilul
acestora.
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de către primarul și viceprimarul
comunei prin compartimentele de specialitate ale aparatului propriu al primarului.
Art. 5. Secretarul general al UAT va asigura comunicarea prezentei hotărâri
autorităţilor şi persoanelor interesate.
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