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Nr. 7656/30.08.2022 

 

 

Raport de specialitate 
pentru Proiect de Hotărâre Nr. 48 din 30.08.2022   privind aprobarea denumirilor străzilor şi 

aleeilor (Nomenclatura stradală) din  Comuna Micești, județul Argeș 

 

 

Prin Proiectul de Hotărâre nr. 48 din 30.08.2022 iniţiat de către primarul comunei Miceşti se 

propune aprobarea 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.  

De asemenea, în art.5 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicată, 

cu modificarile si completarile ulterioare, se prevede că nomenclatura stradală se aprobă prin hotărâre 

a consiliului local, se organizează pe fiecare localitate și reprezintă evidenta primară unitară care 

servește la atribuirea denumirii străzii și a numărului administrativ. 

 Întrucât Registrul electronic național al nomenclaturilor stradale reprezintă sistemul unic de 

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

orașelor și al municipiilor, este obligatoriu ca acesta să fie utilizat de instituțiile și autoritățile 

administratiei publice centrale și locale în activitatea specifică.  

Autoritățile administratiei publice locale au obligatia de a furniza și actualiza datele cu privire 

la nomenclatura stradală proprie din registrul electronic al nomenclaturilor stradale.  

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară realizează, administrează și 

actualizează registrul electronic național al nomenclaturilor stradale, care constituie documentul unitar 

de evidentă în care sunt înscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor, orașelor și 

municipiilor.  

În acest sens, autoritățile administrației publice locale au obligatia de a sprijini crearea și 

actualizarea cadastrului prin punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a datelor și a informațiilor deținute, 
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inclusiv nomenclatorul stradal și să acorde sprijin informational, tehnic și de altă natură, în limitele 

competentelor, la crearea și actualizarea sistemului de cadastru și carte funciară. 

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

 

 

Întocmit, 

Compartiment Cadastru si Topografie 

 

Compartiment Registru Agricol 

 

 

 


