
COMUNA LÂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 16/2020 
Privitoare ia: modificarea nomenclaturii stradale a localităţii Lădeşti, judeţul 

Vâlcea 

Consiliul Local ai Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de 24 decembrie 2020 la care participă un număr de 10 consilieri 
din totalul de 11 consilieri în funcţie; 

Având în vedere că domnul Ion LIXANDRU a fost ales preşedinte de şedinţă: 

Luând în dezbatere 
> Referatul de aprobare nr.4214/15.12.2020 a proiectului de hotărâre iniţiat de 

primarul comunei prin care se propune modificarea nomenclaturii stradale a 
Comunei Lădeşti; 

> Raportul nr. 4215/15.12.2020 al compartimentului de specialitate; 
> raportul comisiiilor de specialitate nr.2-3. din cadrul Consiliului Local Lădeşti 

prin care avizează favorabil proiectul de hotărâre; 

Ţinând cont de raportul de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre, 
întocmit de secretarul comunei înregistrat sub nr.4216/15.12.2020; 

în conformitate cu prevederile : 
> H.G.nr. 777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului 

electronic naţional al nomenclaturilor stradale, 
> OAP nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de 

lucru specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale, 
> art. 5 din Legii 7/1996 r3, a cadastrului şi publicităţii imobiliare, 
> art. 453 din L. nr. 27/2015 privind Codul fiscal, cu luare în considerare şi a 

prevederilelor O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, modificată şi 
completată prin Legea nr. 54/2017, 

> O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, 
> OUG nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, reşedinţa si actele de identitate 

ale cetăţenilor romani, 
> H.G. nr.-1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

unitara a dispoziţiilor legale privind evidenta, domiciliul, reşedinţa si actele de 
identitate ale cetăţenilor romani, 

> art. 3 lit. a, art. 8 alin. 1din O.G. nr. 43/1997 r1 privind regimul drumurilor, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

> H.G. 1362/2011 privind atestarea domeniului public, cu modificările şi 
completările ulterioare, Anexa la Hotărârea Consiliului Local Lădeşti 
nr.25/02.09.1999 care a stat la baza Hotărârii de Guvern nr, 1362/2001 
modificată şi completată, 

> Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 



în baza prevederilor art.129. alin.ţl) si (2) lit.c.,alin.(6) lit.d. din Ordonanţă de 
Urgenta nr.57/2019 privind Codul. Administrativ , cu respectarea Legii nr. 24/2000 r2, privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, Legii nr. 52/2003 r1 

privind transparenţa decizională în administraţia publică (art. 7 alin.2.),. Legea nr. 544/2001 
privind liberul acces la informaţiile de interes public; art. 120, 121 din L. 1/2003 - Constituţia 
României, Legea 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată 
la Strasbourg ia 15 octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din Legea nr. 287/2009 r1 privind Codul 
Civil, L. 554/2004 privind contenciosul administrativ, actualizată; 

în temeiul dispoziţiilor art. 139 a l in . l şi 196 alin.ţl) lit. a. din Ordonanţa de 
Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu un număr de 10 voturi pentru, 

HOTĂRĂŞTE : 

Art. 1. (1) Se aprobă modificarea denumirilor stradale, înscrise în Anexa n r . l la 
H-C.L. nr.32/2017 privind aprobarea nomenclaturii stradale a localităţii Lădeşti, actualizată 
prin H.C.L. nr. 1/2010 şi H.C.L. nr.26/30.06.2020 după cum urmează: 

Satul Măldăreşti 
1. Se modifică denumirea-străzii de la poziţia nr.4 din Strada Drumul Sondei în 

Strada Sondei. 
2. Se modifică denumirea străzii de la poziţia nr.8 din Strada Drumul Satului în 

Strada Satu/ui 

Satul Găgeni 
1. Se modifică denumirea străzii de la poziţia nr.4 din Strada Drumul Satului Găgeni 

în Strada Satului Găgeni. 

Art.4. Primarul comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea, prin compartimentul de specialitate, 
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea, 
primarului, compartimentelor din cadrul primăriei, OCPI Vâlcea, SPCLEP Lădeşti şi va fi 
adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei Lădeşti şi publicare sile-ui 
instituţiei, prin grija Secretarului General al Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea. 

Lădeşti, 24 decembrie 2020 
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