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COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL
..

. HOTĂRÂREA NR, 13/2022

.

Privind privind achiziţionarea şi montarea plăcuţelor cu numerele administrative ale
imobilelor din Comuna Lădesti.

Consiliul
Local-ai Comunei
Lădeşti; judeţul Vâlcea, întrunit-în şedinţa
ordinară din data de 10 februarie 2022 ia care participă un număr de 11 consilieri din totalul
•de 11 în funcţie ;
Având ales ca preşedinte de şedinţă pe d-l cons. Sabin DRAGNEA
Luând în dezbatere: •
• Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei;
• Raportul nr.355/03.02.2022 al compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei;
• Avizele comisiilor de specialitate nr.1. şi 3 ale consiliului loca!;
Ţinând cont de raportul de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de
hotărâre întocmit de secretarul generai al comunei, înregistrat sub nr.356 din 03.02.2022;
In conformitate cu prevederile:
.
* H.G. nr. 777/201© privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic
naţional ai nomenclaturilor stradale,
* Ordinului nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru
specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale,
* art.5, alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
.
* art. 453 litera g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare,
'
* Legii nr. 24/2000 republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, cu modificările ulterioare,
* art.129 alin.1., 2. lit. (b). şi
alin.4. lit.(a) din O.U.G. nr.57 /2019 privind Codul
administrativ, cu -modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere nomenclatorul stradal ai comunei, aprobat prin H.C.L. nr.
32/2017 cu modificările şi compietăriie ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art. 139 aiin.(l), (3) .lit.a. şi art. 196 alin.(1) Ir . a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, administrativ, cu modificările şi comp etările
ulterioare cu un număr de 11 voturi pentru-,
HOTARAŞTTE
Arî.1. Se aprobă achiziţionarea şi montarea
administrative aie imobilelor din comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea
stradal.

tăbliţelor cu numerele
conform Nomenclatorului

Art. 2. (1) Costul tăbliţelor pentru numerotarea Imobilelor va fi suportat din
bugetul local al comunei, în limita sumei de 13.000 aprobată In buget cu această destinaţie
!a cap. 70.02.50 - alte servicii in domeniu! dezvoltării comunale.
(2) în cazul pierderii sau deteriorării numărului administrativ al imobilului, acesta
se va atribui contracost proprietarului/deţinătorului imobilului, la preţul de achiziţie.

Art.3. Procedura de atribuire a contractului de furnizare a a tăbliţelor cu
numereie adimistrative se organizează prin compartimentul de achiziţii publice al primăriei si
se stabileşte potrivit prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si
completările ulterioare.
Act, 4. Fiecare proprietar /deţinător de imobil are obligaţia de a-şi da acordul pt.
afişarea numărului administrativ,.la ioc vizibil spre strada pe care este amplasat imobilul,
Art.5. Primarul ' va lua masuri pentru asigurarea aducerii la îndeplinire a
prezentei hotărâri.
Art.S. Secretarul genera! al comunei va aduce la cunoştinţă publică prezenta
. hotărâre prin intermediul compartimentului Registraţură-relaţii cu publicul, şi o va comunica ;
Primarului comunei şi instituţiei Prefectului Judeţul Vâlcea.

kădeşîi, 10 februarie 2022.
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