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HOTĂRÂREA NR.  13 / 2021 
privind aprobarea Nomenclaturii stradale a comunei Gălăuțaș, județul Harghita 

 

Consiliul Local al Comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în ședința ordinară din 
data de  25 ianuarie 2021; 

  
În temeiul prevederilor art. 129, art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 

57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

Având în vedere:  
-art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) și art. 139 din Constituția României, 

republicată;  
-art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;  
-art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare;  

-Referatul de aprobare al viceprimarului comunei  nr. 5/93/2020, în calitatea sa de iniţiator;  
- Raportul compartimentului de specialitate nr. 5 /94/2020;   
-Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv 

comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii 
publice, a drepturilor cetăţenilor nr. 8/8/17/2021, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, 
cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr.8/26/2021, 
comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi 
comerţ, nr.8/38/2021 ;   

- Procesul verbal de afișare a proiectului de hotărâre nr. 46/2020;  

În temeiul prevederilor:  
-Hotărârii Guvernului nr. 777/2016 privind structura, organizarea și funcționarea 

Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale;  

-Ordinul nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru 
specific Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale, cu modificările și completările 
ulterioare;  

-art. 5 alin. (1) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;  

-art. 453 lit. 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, cu modificările și completările ulterioare;  

-art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 
completările ulterioare;  
 

Luând în considerare:  
-Discutiile purtate în cadrul ședințelor consiliului local, ca urmare a consultărilor 

preliminare între executivul Primăriei Comunei Gălăuțaș și membrii Consiliului Local al Comunei 

Gălăuțaș cu privire la denumirile atribuite străzilor de pe raza comunei Gălăuțaș;  
-Planul Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Gălăuțaș 

nr 27/29.03.2019 ; 
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-art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, 
coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, 
cu modificările și completările ulterioare, referitoare la componența unităților administrativ-

teritoriale, ierarhizarea localităților la nivelul comunei Gălăuțaș, este următoarea:  
a) rangul IV: satul de reședință al comunei: satul Gălăuțaș;  

b) rangul V: satele aparținătoare/componente ale comunei: sat Gălăuțaș-Pârău, sat Toleșeni, sat 
Nuțeni, Sat Plopiș, Sat Zăpodea, Sat Dealu Armanului, Sat Preluca.  

-Dispozițiile primarului comunei Gălăuțaș nr. 153/2017 și nr. 154/2017 privind numirea 

persoanei responsabile de utilizarea sistemelor Registrul Electronic Național al Nomenclaturii 
Stradale (RENNS) și Registrul Agricol (RAN) la nivelul comunei Gălăuțaș;  

-Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 
priectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consililului Local 
Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020; 

-prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, cu modificările și completările ulterioare, anunțul de afișare publică nr. 7/4/12.10.2020,  

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (6) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completă rile 
ulterioare  

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1. Se aprobă atribuirea denumirii și delimitării arterelor de circulație (străzilor și 

aleilor) din satele componenente ale comunei Gălăuțaș, județul Harghita și Nomenclatura 
stradală a comunei GĂLĂUȚAȘ, județul Harghita, conform anexei nr. 1 ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin intermediul secretarului general al unității 
administrativ-teritoriale: Prefectului Judeţului Harghita, Primarului Comunei Gălăuțaș, 
Compartimentului Registru agricol şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afișarea la primărie, în 
spațiul accesibil publicului, precum și pe pagina de internet www.primariagalautas.ro. la secțiunea 
special creată Monitorul Oficial Local. 

 

Gălăuțaș, la 25 ianuarie 2021 
 

   
 Președinte de ședință,             Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,                Secretarul general al comunei Gălăuţaş  
   ………………………                            ………………………     
    Ioan ȚĂRAN                                      Monica-Camelia MORAR 


