
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

CONSILIUL LOCAL 

 

P 

HOTARARARE NR.73 

privind actualizarea nomenclatorului stradal al comunei Crucea, judetul Constanta 

 

 Consiliul Local al comunei Crucea, judetul Constanta, intrunit in sedinta ordinara din 

data de 30 septembrie 2016, 

 Avand in vedere: 

 - Expunerea de motive a domnului Primar Frigioi Gheorghe, inregistrata sub 

nr.374/RS/29.09.2016; 

 -    Raportul de specialitate nr. 5237/19.09.2016 al compartimentului contabilitate  din 

cadrul primariei comunei Crucea privind actualizarea nomenclatorului stradal; 

 - Raport al comisie juridica, de diciplina, urbanism si amenajarea teritoriului pentru 

avizarea proiectului de hotarare, nr.390/RS/29.09.2016; 

 - Avizul de legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotarare, inregistrat sub 

nr.358/RS/22.09.2016; 

 - Prevederile art.5 alin.1 si 3 din Legea nr.7/1996, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

 In temeiul  prevederilor art.36, alin.2, lit.c) coroborat cu alin.5, lit d respectiv art.45, 

alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publics locala, republicata cu modificarile 

si completarile ulterioare, 

 

HOATARASTE: 

 

 Art.1 – Se aproba actualizarea Nomenclatorului stradal al comunei Crucea, judetul 

Constanta, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hoarare. 

 Art.2 – La data aprobarii prezentei se abroga orice dispozitie contrara din hotararile 

Consiliului local Crucea referitoare la nomenclatura stradala a comunei Crucea. 

 Art.3 – Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta cetatenilor prin afisare la sediul primariei 

comunei Crucea, pe site-ul primariei . 

 Art.4 – Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija secretarului comunei Crucea Institutiei 

Prefectului - Judetul Constanta, Directiei de Evidenta a Persoanelor Hirsova, Postului de politie 

Crucea si compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crucea, 

judetul Constanta. 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ____ voturi pentru, ____ voturi 

împotrivă şi ____ abţineri, din totalul de _____ consilieri prezenţi din cei _______ 

consilieri în funcţie.  

Crucea, 30.09.2016 

 

          Presedinte de sedinta                                                              Contrasemneaza,        

                Marian LEU                                                                             Secretar, 

                                                                                                           Reveicuta GURGU 



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

SECRETAR 

 

Nr.358/RS/22.09.2016 

 

AVIZ DE LEGALITATE 
dat conform art.117, lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare pentru: 
 
 
 
 
Proiectul de hotarare privind actualizarea nomenclatorului stradal al comunei 

Crucea, judetul Constanta 

 

Competenţa: art.36, alin.2, lit.c) coroborat cu alin.5, lit d respectiv art.45, alin.1 din 
Legea nr.215/2001 privind administratia publics locala, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
 

Procedura: Proiectul de hotărâre este însoţit  de -    Raportul de specialitate nr. 

5237/19.09.2016 al compartimentului contabilitate  din cadrul primariei comunei 

Crucea privind actualizarea nomenclatorului  

 

Dreptul material: -  Prevederile art.5 alin.1 si 3 din Legea nr.7/1996, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

 

Cvorumul: Pentru adoptarea hotărârii este necesar votul cu votul majoritatii   

consilierilor locali prezenti.  art.45  , alin 1 din Legea  nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Proiectul de hotărâre este legal şi propun înscrierea lui pe ordinea de zi a 
şedinţei ordinare  a Consiliului Local al comunei Crucea , judetul Constanta ,  
din data de 30.09.2016. 
 
 
 
 
Data: 22.09.2016                                                                            SECRETAR UAT , 
                                                                                                       Reveicuta GURGU 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 
PRIMAR 

 
 

Nr.374/RS/29.09.2016 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotarare privind actualizarea Nomenclatorul stradal al 

Comunei Crucea, judetul Constanta 

 

 Avand in vedere prevederile art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 63/2002 

privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobata prin Legea nr. 48/2003, 

cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 5, alin (1) din Legea 

cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1991, cu modificarile si completarile 

ulterioare ‘’Nomenclatura stradala se aproba prin hotarare de consiliu local, se 

organizeaza pe fiecare localitate si reprezinta evidenta primara unitara care 

serveste la atribuirea denumirii strazii si a numarului administrativ ‘’ se supune 

spre adoptare Consiliului Local al Comunei Crucea, Nomenclatorul stradal al 

comunei Crucea si al satelor apatinatoare Baltagesti, Siriu, Crisan, Stupina si 

Galbiori. 

 Nomenclatorul stradal cuprinde denumirile strazilor, numarul 

administrativ si proprietarul imobilului, impunandu-se actualizarea acestuia fata 

de cel aprobat prin Hotararea nr. 7/205.02.2010 a Consiliului Local Crucea, 

datorita transferurilor de proprietate. 

          Fata de cele de mai sus,am initiat  proiectul de hotarare pentru 

actualizarea Nomenclatorului stradal al Comunei Crucea, conform anexelor 1-6 

anexate. 

 

PRIMAR, 

FRIGIOI GHEORGHE 


