
 
     

Nr.1114 / 16.02.2022 
                              - PROIECT- 

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea nomenclatorului stradal al satului Pojorâta și al satului Valea Putnei din comuna 

Pojorâta, județul Suceava 
 

     Consiliul Local al comunei Pojorâta, județul Suceava ; 
 
 Având în vedere : 
  
 -  Referatul de aprobare al  primarului comunei Pojorâta, înregistrat la nr. 1115/16.02.2022; 
 - Raportul de specialitate, întocmit de domnul Lehaci Silviu - Dumitru – consilier în cadrul biroului financiar 
contabil, impozite și taxe, cultură și bibliotecă, fond funciar și achiziții publice, urbanism, cadastru, mediu, înregistrat 
la nr.1116/16.02.2022;  
 - Raportul de avizare al Comisiei  numărul 1 pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, protecţia mediului, agricultură, prestări servicii, 
urbanism şi  comerţ, , înregistrat la nr. 1145/17.02.2022;  

      - Raportul de avizare al Comisiei numărul 2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 
activităţi social – culturale, culte, protecţie copii, înregistrat la nr. 1146/17.02.2022;  
       - Raportul de avizare al Comisiei numărul 3 pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat la nr. 1147/17.02.2022; 

 - Prevederile Ordinului nr. 564/31.07.2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a comisiei de 
atribuire de denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; 
 - Prevederile art.5 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată; 
 - Prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului Nr.777/2016, privind structura , organizarea și funcționarea 
Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale și ale Ordinului 448/2017 pentru aprobarea normelor 
tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale; 
 - Prevederile art.2, lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 
denumiri, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 
 - Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art.129, alin 2, lit.c, alin.6, lit.d, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare 

 În temeiul prevederilor art.139, alin. (1), alin.(3), lit.e), art.140, art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 , privind Codul administrativ,cu modificările și completările 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

        Art.1. Se aprobă Nomenclatorul stradal al satului Pojorâta și al satului Valea Putnei din comuna Pojorâta, 
județul Suceava, conform anexelor nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  



      Art.2.Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează compartimentul urbanism, 
cadastru, mediu și compartimentul registru agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Pojorâta. 
      Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile şi în termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  
        Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:  
                      - Instituţiei Prefectului judeţului Suceava;  
                      - Primarului comunei Pojorâta, domnului Ioan – Bogdan Codreanu;  
                      - Compartimentului urbanism, cadastru, mediu; 
                      - Compartimentului registru agricol; 
                      - OCPI Suceava; 
                      - SPCLEP Câmpulung Moldovenesc.   
 

 
                                                                     INIŢIATOR, 

PRIMAR, 
Ioan - Bogdan CODREANU 

 
                                                                                                                 Avizat pentru legalitate, 

                                                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
                                                       Elena - Smaranda LEHACI 

 


