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Referat de aprobare 
pentru Proiect de Hotărâre Nr. 48 din 30.08.2022   privind aprobarea denumirilor străzilor şi 

aleeilor (Nomenclatura stradală) din  Comuna Micești, județul Argeș 

 

 

Primarul Comunei Miceşti din judeţul Argeş, ing. Dumitru VOICU, în temeiul art. 136 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, iniţiez şi propun spre aprobarea Consiliului Local al Comunei Miceşti din 

judeţul Argeş, Proiectului de Hotărâre privind aprobarea denumirilor străzilor şi aleeilor 

(Nomenclatura stradală) din  Comuna Micești, județul Argeș. 

Proiectul de hotărâre are ca obiect aprobarea denumirii străzilor, aleeilor, prelungirilor aleeilor, 

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

Nomenclatura stradală se organizează pe fiecare localitate rurală și urbană și reprezintă 

evidența primară unitară care servește la atribuirea adresei domiciliului/reședinței persoanei fizice, a 

sediului persoanei juridice, precum si a fiecarui imobil, teren și/sau clădiri.  

Având în vedere prevederile art.5 din Legea cadastrului și publicități imobiliare 

nr.7/1996,republicată,cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia:  

(1) Nomenclatorul stradal se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local, se organizează și 

funcționează pe fiecare localitate și reprezintă evidența primară unitară care servește la atribuirea 

denumirii străzii și a numărului administrativ.  

(2) Registrul electronic național al nomenclaturilor stradale reprezintă sistemul unic de 

referință la nivel national, în care sunt înscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor, 

orașelor și al municipiilor. Registrul este obligatoriu de utilizat de instituțiile și autoritățile 

administrației publice centrale și locale în activitatea specifică. Agenția Națională asigură instituțiilor 

și autorităților publice, precum și notarilor publici accesul liber și gratuit la registru.  

(3) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a furniza și actualiza datele cu 

privire la nomenclatura stradală proprie din registrul electronic al nomenclaturilor stradale.  

Având în vedere cele prezentate anterior, vă rugăm domnilor consilieri să decideți ! 

 

Primar, 

Ing.Voicu Dumitru 


