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PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind atribuirea de denumire unor străzi publice si private în Comuna Domneşti, jud. Ilfov

      Consiliul Local al Comunei Domnești, întrunit în sedinţă de lucru

Având în vedere:

 referatul de aprobare al Primarului Comunei Domnești;

 raportul de specialitate al Compartimentului  Urbanism,  Amenajare  Teritorială  şi
Cadastru;

 avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești.

În conformitate cu prevederile:

 art.  2  lit.  d)  din  OG nr. 63/2002 privind atribuirea  sau  schimbarea  de  denumiri,  cu
modificările şi completările ulterioare;

 art.  129  alin.  (6)  lit.  d)  din  Ordonanța  de  urgență  nr.  57/2019  privind  Codul
Administrativ,

În temeiul art.  129 alin. (1), art. 136 alin. (8), art.  139, respectiv art.  196 alin. (1) lit.  a) din
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă atribuirea  de  denumire  unor  străzi  publice  si  private  în  Comuna Domneşti
judeţul Ilfov, conform Anexelor 1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2  Primarul Comunei Domneşti, va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri prin compartimentele de specialitate. 

Art.3  Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face conform competențelor, prin
grija Secretarului general al comunei în termenul prevăzut de lege.

Iniţiator,
Primar

                                     Ghiță Ioan Adrian 

                                   
                                                                                          Avizat pentru legalitate,
                                                                                        /Secretar general comună
                                                                                        Cojocaru Bogdan Marius
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REFERAT DE APROBARE 

privind atribuire de denumire de străzi publice si private în Comuna Domneşti, jud. Ilfov

Urmarea solicitării  proprietarilor construcţiilor,  cu destinaţie de locuinţe nou realizate,

înregistrate  la  Registratura  Generala  UAT  Comuna  Domneşti  sub nr.  4739/04.03.2020,  nr.

10103/10.06.2020 si nr. 12019/22.06.2020 prin care solicită denumirea drumurilor de servitute,

aferente  pentru  a  facilita  preschimbarea  tuturor  actelor  de  identitate  şi  obţinerea  aprobărilor

necesare racordării la utilităţile existente în zonă.

Potrivit  art.  129 alin.  (6) lit.  d)  din Ordonanța de urgență nr.  57/2019 privind Codul

Administrativ,  şi  art.  2  lit.  d)  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  63/2002,  actualizată  privind

atribuirea  sau  schimbarea  de  denumiri,  consiliile  locale  pot  atribui  şi  schimba  denumirea

străzilor prin hotărâre de consiliu, faţă de cele de mai sus, vă supun spre analiză şi aprobare

proiectul de hotărâre in forma prezentata.

PRIMAR,

GHIȚĂ IOAN ADRIAN
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RAPORT DE SPECIALITATE 

În ultimii ani, prin aplicarea fondului funciar, actele de vânzare cumpărare, parcelarea şi

lotizarea  terenurilor,  numărul  proprietarilor  de  imobile  şi  a  drumurilor  de  acces  a  crescut

considerabil, fiind impetuos necesar denumirea noilor străzi private. 

Propunerea de atribuire de denumiri  pentru străzile  proiectate  se  face  la  solicitarea

cetăţenilor care au intenţia de a construi în zonele respective, pentru racordarea la utilităţişi

evitarea  apariţiei  unor  disfuncţionalităţi  în  ceea  ce  priveşte  adresa  de  domiciliu,  conform

situaţiei din teren.

Urmarea solicitării proprietarilor construcţiilor, cu destinaţie de locuinţe, nou realizate,

înregistrate la Primăria Comunei Domneşti sub nr. 4739/04.03.2020, nr. 10103/10.06.2020 si

nr. 12019/22.06.2020, potrivit  art. 129 alin. (6) lit. d) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019

privind Codul Administrativ, şi art. 2 lit. (d) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002, actualizată,

privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, consiliile locale pot atribui şi schimba denumirea

străzilor prin hotărâre de consiliu, solicitam dlui. Primar al Comunei Domneşti, să iniţieze un

proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii drumurilor de servitute, conform Anexelor nr.

1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Compartiment Urbanism,
Amenajare Teritorială şi Cadastru,

/Arhitect Sef,
Insp. Sup. Basturescu Daniela Cristina

    


