ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DRAGANESTI
HOTARAREA
NR.20 DIN 07.07.2020
Privind completarea si modificarea HCL nr. 41/29.06.2017
pentru aprobarea nomenclatorului stradal
pentru localităţile comunei Draganesti, judeţul Neamţ
Consiliul local al comunei Draganesti, judetul Neamt, întrunit în şedinţă ordinara în
data de 07.07.2020, în prezenţa unui număr de 11 consilieri din totalul de 11 în funcţie,
şedinţa fiind publica;
Luând act de:
- expunerea de motive nr. 1813 din 26.06.2020, a primarului comunei Draganesti,
în calitatea sa de iniţiator, conform prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind
Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei,
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Draganesti,
judeţul Neamţ;
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere:
- art. 2 lit. d), art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau
schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările aduse de: Legea nr. 48/2003; Legea
nr. 76/2007şi Legea nr. 279 din 17 octombrie 2007;
- In temeiul art.196 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile ulterioare:
H O T A R A S T E:
Art.unic.Se modifica si completeaza HCL nr.41/29.06.2017 si va avea urmatorul continut:
- Anexa 1 punctul 9 va avea urmatorul continut ;,, Fundatura Salciilor – limite David
Stefanita-Most. Stafie Toader
- Anexa 1 punctul 28 va avea urmatorul continut:,, Strada Giulesti – limite-Huma
Gheorghe- Luchian Spiridon ,,
- Anexa 2 punctul 11 va avea urmatorul continut:,, Fundatura Verde – limite – Boariu
Georgeta – Sivriu Mihaela.
- Anexa 2 - se va adauga o noua pozitie : pozitia 15 cu urmatorul continut:,, Strada
Giulesti – limite – Luchian Claudiu – Vrajitoru Vasile

Anexele 1 si 2 modificate si completate sunt parte integranta din prezenta hotarare.
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