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PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

Nr. 48 din 30.08.2022 

     privind aprobarea denumirilor străzilor şi aleeilor (Nomenclatura stradală) din  Comuna 

Micești, județul Argeș 

 

 

Consiliul Local al Comunei Miceşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa publică din data de 

________________________; 

Având in vedere: 

• Referatul de aprobare al Primarului comunei Micești, județul Argeș, înregistrat la nr. 

7655/30.08.2022; 

• Raportul de specialitate intomit de către Compartimentul Cadastu şi Topografie şi 

Compartimentul Registru Agricol, înregistrat la nr. 7656/30.08.2022. 

În baza prevederilor:  

• Art. 5, alin. 1 din Legea Cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Art. 453,  lit. g din Legea 227/ 08.09.2015 Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Art. 7 din H.G. nr. 777/2016 privind structura, organizarea și funcționarea Registrului 

electronic național al nomenclaturilor stradale și ale Ordinului nr. 448/2017 pentru aprobarea 

Normelor tehncie privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic național al 

nomenclaturilor stradale; 

• Avizele comisiilor  de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș: 

Avizul nr. _______ din _____________ al Comisiei I; Avizul nr. ______ din 

______________ al Comisiei II; Avizul nr. ________ din _______________ al Comisiei III; 

 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 6, lit. d și ale art. 196 alin. (1), lit. a) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

                                                          

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă (Nomenclatura stradală) denumirea străzilor, aleeilor, prelungirilor aleeilor, 

drumurilor de exploatare situate în intravilanul şi extravilanul Comunei Micești, județul Argeș. 

Art.2 Se aprobă Anexele 1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.3 Secretarul general al comunei, va comunica prevederile prezentei hotărâri Instituției 

Prefectului- Județul Argeș, Instituției primarului, autorităților publice și va aduce la cunostință publică 

prin publicarea pe pagina de internet a comunei în secțiunea monitorul oficial local. 

 

INIŢIATOR PROIECT,                                                                      AVIZAT DE LEGALITATE, 

PRIMAR,                                                              Secretar General al U.A.T Comuna Miceşti, 

   ing.  Dumitru  VOICU                                                                    jr.  Mihai-Iulian DULAMĂ 


