JUDETUL BUZAU
COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SMEENI
HOTĂRÂRE NR. 57
din data de 25
5.09.2015

privind aprobarea “Nomenclatorului stradal pentru localitatiile Balaia
,Smeeni,Moisica,Albesti,Udati-Minzu,Udati-Lucieni si Caltuna, cu denumiri
de străzi având cifre arabe”
Ţinând cont de expunerea de motive nr. 9017/18.09.2015
formulate de dl primar Andrei Ion , având ca obiect aprobarea
“Nomenclatorului stradal pentru
l o c a l i t a t i i l e Balaia ,Smeeni,
Moisica,Albesti,Udati-Minzu,Udati-Lucieni si Caltuna,cu denumiri de străzi
având cifre arabe;
Analizând de avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei
Comun Smeeni inregistrat sub nr.9018/18.09.2015;
nr.9018/18.09.2015
In baza prevederilor art.6 din legea 52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica locala cu modificarile ulterioare;;
Ținând cont de prevederile art. 2, alin. d)
d din Ordonanta nr. 63
din 29/08/2002 actualizat la data de 26/10/2007 privind atribuirea sau
schimbarea de denumiri;
;
d
Având în vedere art. 4, lit q, si art. 5 din Legea nr. 7 din 13/03/1996
actualizata la data de 12/01/2012 privind Legea cadastrului si a publicitatii
imobiliare ;
In
n temeiul art.36 alin.2, lit.b, alin.4 lit.e, alin.5 lit.d şi art.45, alin.2, lit.
e ,din
din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală cu modificările
odificările
şi completările ulterioare;
ulterioare
Consiliului Local al Comunei Smeeni
HOTĂREŞTE::
Art.1. Aprobarea “Nomenclatorului stradal pentru localităţiilee Balaia
,Smeeni,Moisica,Albesti,Udati-Minzu,Udati-Lucieni
si Caltuna, cu denumiri
,Smeeni,Mois
de străzi având cifre arabe”,potrivit
anexei la prezenta..
arabe”

Art.2. Sumele necesare pentru realizarea nomenclatorului stradal in
conformitate cu anexa prevazuta la art.1 se vor achita din bugetul local al
comunei Smeeni.
Art.3
3.Se
Se imputerniceste d-l primar Andrei Ion cu ducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri si
sa depuna toate diligentele necesare,inclusiv cu
achizitionarea directa a placutelor cu nume de strazi si numere pentru
locuinte .
Art.4
4.Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului Buzau
uzau;
-Consiliul Judetean Buzau;
-Se va afişa pentru luare la cunoştinţa publica.
publica

Presedinte de sedinta
Consilier local
Sterian Petrica

Contrasemneaza
Secretarul comunei
Stanescu Anghel Luigi

Nr. 57/25
57/ 5.09.2015
Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in sedinta din data de
25
5.09.2015 , cu respectarea prevederilor art. 45 ,alin(1) din Legea nr. 215/2001, a administratiei
publice locale ,republicata si actualizata, cu un numar de
voturi „pentru”,
„împotrivă” ,
„abţineri” din totalul de 14 consilieri locali în funcţie, din care prezenţi la şedinţă

