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Proiect nr. 15 din 12.02.2018 

 
Avizat, 

secretar, 
Bostan Ionel 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Bodești, județul Neamț 
 

 Consiliul Local al comunei Bodești, 
 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile: 
• art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
• prevederile art.36 ,alin.(5) ,litera,,d” din Legea nr.215/2001, republicata, cu 
modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală; 
•  H.G. nr. 777/2016 privind structura, organizarea și funcționarea Registrului 
electronic național al nomenclaturilor stradale, 
• Ordinului nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de 
lucru specifice Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale, 
• art.5, alin.(1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
• art. 453 litera g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, 
• art.2 lit.d) din Ordonanța Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea 
de denumiri, aprobată prin Legea nr.48/2003, cu modificările și completările ulterioare, 
• Legii nr. 24/2000 *** republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru 
• elaborarea actelor normative, cu modificările ulterioare, 
• Hotărârea consiliului local nr. 41 din 21.12.2006 privind însușirea inventarului 
• bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Bodești, județul Neamț, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 Luând act de: 
• Expunerea de motive a primarului comunei Bodești, în calitatea sa de iniţiator, 
înregistrat sub nr.740/12.01.2018; 
• raportul de specialitate elaborat de compartimentul de resort, înregistrat sub nr. 
741/12.02.2018; 
• raportul Comisiilor de specialitate  a Consiliului Local; 
 Fiind îndeplinite condițiile de publicitate prevăzute de art.7 din Legea nr.52/2003 
privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările 
ulterioare, conform anunțului de afișare publică nr.___din____  
 În temeiul art.45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 Legea 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:  



 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1.  Se aprobă atribuirea de denumiri a străzilor in cele 4 sate ale din UAT 
Bodești, respectiv nomenclatura stradală pentru imobilele situate în  Comuna Bodești, 
județul Neamț, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Primarul comunei Bodești, județul neamț, prin compartimentele de 
specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 Art. 3. - Secretarul comunei Bodești comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 
  

Inițiator, 
 Primar, 

 Barna Marinel 
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Expunere de motive  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei 

Bodești, județul Neamț 
 
 În baza prevederilor O.G. nr.28/2008, ale Legii nr.7/1996 R, H.G. nr. 777/2016, 
Ordinul nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru 
specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale, nomenclatorul stradal 
al localității a fost întocmit, conform proiectului de hotărâre anexat . 
 Prin Dispoziția nr. 93 din 1.09.2016 s-a constituit comisia în vederea întocmirii  
Nomenclatorului stradal al comuna Bodești. Prin dispoziția primarului nr. 91 din 
31.05.2017  au fost desemnate persoanele  pentru a avea  acces  la modul de gestiune 
al regisrului  național  de nomenclatură stradală (RENNS) 
 În vederea specializării relaţiilor de colaborare dintre unitatea administrativ-
teritorială și A.N.C.P.I., O.C.P.I. Neamț, persoanele nominalizate vor colabora direct cu 
instituțiile menționate, în vederea utilizării eficiente a sistemului RENNS,  
 Având în vedere: 
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• H.G. nr. 777/2016 privind structura, organizarea și funcționarea Registrului 
electronic național al nomenclaturilor stradale, 
• Ordinului nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de 
lucru specifice Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale, 
• art.5, alin.(1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
• art. 453 litera g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, 
• art.2 lit.d) din Ordonanța Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea 
de denumiri, aprobată prin Legea nr.48/2003, cu modificările și completările ulterioare, 
• Legii nr. 24/2000 *** republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru 
• elaborarea actelor normative, cu modificările ulterioare, 
• Hotărârea Consiliului local  Bodești nr. 41 din 21.12.2006 privind însușirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Bodești, județul 
Neamț, cu modificările și completările ulterioare; 
 s-a elaborat proiectul de hotărâre alăturat pe care îl supun analizei și aprobării 
Consiliului local Bodești. 

 
 
 

PRIMAR 
Barna Marinel 
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Raport de specialitate   
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei 

Bodești, județul Neamț  
 

 Prezentul raport de specialitate  este întocmit în conformitate cu prevederile art.44, 
alin.(1),  din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicata in 2007, 
modificata si completata ulterior. 
 Este de competenţa Consiliului local al com. Bodești, jud. Neamț ca în şedinţă să 
adopte proiectul de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei 
Bodești, județul Neamț. 
 Proiectul de hotărâre a fost elaborat avându-se în vedere următoarelor prevederi 
legale: 
− art. 5, alin (1) din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata 
cu modificarile si completarile ulterioare prin care se prevede ca, nomenclatura stradala 
se aproba prin hotarare a consiliului local, se organizeaza pe fiecare localitate si 
reprezinta evidenta primara unitara care serveste la atribuirea denumirii strazii si a 
numarului administrative.’’ 
− Ordinul ANCPI nr.448/2017 privind aprobarea normelor tehnice privind procedurile 
de lucru specific Registrului electronic al nomenclaturilor stradale (RENNS.) 
− art.36,alin.(5),litera,,d”din Legea nr.215/2001,republicata,cu modificarile si 
completarile ulterioare,privind administratia publica locala prin care Consiliul Local 
,,atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de 
interes public local’’ 
 
 Având în vedere faptul că la nivelul instituţiilor de interes local, instituţii bancare, 
agenţi economici, nu există un nomenclator stradal unitar, pentru desfăşurarea în condiţii 
normale a activităţii socio-economice a locuitorilor comunie Bodești şi pentru deservirea 
acestora în condiţii de operativitate şi eficienţă este necesar un Nomenclator stradal. 
 De asemenea, a fost aprobat PUG- lui comunei Bodești  prin Hotărârea a Consiliului 
Local cu reglementări specifice detaliate, ce vor asigura desfăşurarea unui trafic urban pe 
străzile comunei Bodești. Pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii socio-
economice a noilor locuitori, precum şi a administraţiei locale a fost şi este necesară 
identificarea în teritoriu a noilor imobile construite, prin atribuirea de adrese poştale. 
 Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a furniza şi actualiza datele 
cu privire la nomenclatura stradală proprie din registrul electronic al nomenclaturilor 
stradale. 
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 Fiecare imobil situat în intravilanul localităţilor se identifică prin adresa 
administrativă a acestuia. Pentru imobilele cu clădiri/construcţii situate în extravilan 
adresa administrativă se identifică prin denumirea drumului şi numărul administrative 
atribuit de autoritatea public locală competent, care reprezintă poziţia kilometrică faţă de 
originea drumului. Denumirea drumului este alcătuită din categoria şi indicativul drumului 
pe care sunt situate imobilele respective, potrivit prevederilor H.G. nr. 540/2000 privind 
aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de 
utilitate privată deschise circulaţiei publice. 
 Numărul administrativ se atribuie de către autoritatea public locală. Un număr 
administrativ este întotdeauna compus dintr-un număr care poate fi suplimentat cu o 
literă mare de la A la Z. Din cauza riscului de a crea confuzii, literele I, O şi Q nu vor fi 
folosite. 
 Numerele administrative sunt atribuite consecutiv în ordine crescătoare astfel încât 
numerele impare sunt folosite pe partea stângă a drumului dinspre centrul localităţii, iar 
numerele pare sunt folosite pe partea dreaptă a drumului. 

 
 Realizând publicarea anunţului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului 
Local privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Bodești, județul Neamț, în 
contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, înregistrat cu nr.___  din ____ 2018 care a făcut 
obiectul: afişării la Primărie, în spaţiul accesibil publicului și pe pagina de internet a 
comunei Bodești (www.bodesti.ro); 
 Având în vedere cele mai sus menţionate, în conformitate cu prevederile art.5 din 
Legea nr.7/1996, ale Codului fiscal şi ale Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare 
Consiliului Local a Nomenclatorului stradal al comunei Bodești, județul Neamț. 
 
 
 

Secretar, 
Bostan Ionel 
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