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R O M A N I A 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCEŞTI 

 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E A 

NR. 16 DIN 31.03.2021 

 

privind aprobarea NOMENCLATORULUI  STRADAL al COMUNEI ONCEȘTI,  

JUDEȚUL BACĂU 
 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncești, intrunit in ȘEDINȚA ORDINARĂ din data de 31.03.2021;                                       

         Având în vedere: 

         - Proiectul de hotărâre din 28.12.2020, privind delimitarea și atribuirea de denumiri străzilor din cele 

7(șapte) sate componente ale Comunei Oncești, Județul Bacău pentru aprobarea Nomenclaturii stradale     

a Comunei; 

         - Avizul nr. 4/04.03.2021, înregistrat la Primăria Comunei Oncești cu nr. 782/17.03.2021, prin care 

Comisia de atribuiri de denumiri a Județului Bacău avizează favorabil Proiectul de hotărâre privind 

delimitarea și atribuirea de denumiri străzilor din cele 7(șapte) sate componente ale Comunei Oncești, 

Județul Bacău pentru aprobarea Nomenclaturii stradale a Comunei; 

         - Raportul de specialitate înregistrat la nr. 71/25.03.2021, la Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

NOMENCLATORULUI STRADAL al COMUNEI ONCEȘTI, JUDEȚUL BACĂU, întocmit de către 

dra Prosie Alexandra – funcționar responsabil cu verificarea, completarea, validarea şi actualizarea 

elementelor de nomenclatură stradală a Comunei Onceşti; 

         - Referatul înregistrat la nr. 72/25.03.2021, de aprobare a Proiectului de hotărâre inițiat și semnat de 

către primarului Comunei, privind necesitatea aprobării Nomenclatorului stradal al Comunei Oncești, 

Județul Bacău; 

         - prevederile art. 3, lit. a), ale art. 7, 8 și 9 din H.G. nr. 777/19.10.2016 privind structura, organizarea 

și funcționarea Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

         - prevederile art. 11 – 15 și ale art. 18 din Anexa nr. 1 la Ordinul A.N.C.P.I. nr. 448/27.04.2017 

pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic național al 

nomenclaturilor stradale, cu modificările și completările ulterioare;   

         - prevederile  art. 5, alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/13.03.1996, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

         - prevederile art. 453, lit. g) din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

         - prevederile  art. 2, lit. d), ale art. 3, alin. (1), ale art. 5 și 6, alin. (3) din O.G. nr. 63/29.08.2002 

privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare; 

         - prevederile art. 4, lit. a) și b), ale art. 12, 13 și 14 din Anexa, precum și ale Anexei nr. 1 din 

Regulament, la  Ordinul M.I.R.A. nr. 564 din 31.07.2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare 

a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aprobarea 

Regulamentului de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti cu modificările și completările ulterioare;  

         - prevederile art. 3 și 5, alin. (2), ale art. 6, 8 și 9, alin. (1)  din Legea nr. 24/27.03.2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările 

ulterioare;   

         - prevederile H.C.L. Onceşti nr. 15/27.08.1999 privind Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al Comunei Onceşti, cu modificările și completările ulterioare; 

         - prevederile H.C.L. Oncești nr. 18/27.04.2012 privind aprobarea și însușirea Planului Urbanistic 

General și a Regulamentului Local de Urbanism ale Comunei Oncești, Județul Bacău; 
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         - prevederile Dispoziției primarului Comunei nr. 153/19.10.2020 privind actualizarea Comisiei 

responsabile cu identificarea si atribuirea denumirii străzilor şi întocmirea Nomenclatorului stradal al 

Comunei Oncesti, judetul Bacau, precum şi cu înscrierea datelor în Registrul electronic naţional al 

nomenclaturilor stradale - RENNS, având ca ca atribuţii verificarea, completarea, validarea şi actualizarea 

elementelor de nomenclatură stradală; 

         - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, înregistrate la nr. 83, 84 și, respectiv, 85 din 

31.03.2021; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 

         În  temeiul  dispozițiilor art. 129, alin. (1) și (2), lit. c) și alin. (6), lit. d), ale art. 133, alin. (1), ale 

art. 134, alin. (1), lit. a) și alin. (3), lit. a), ale art. 139, alin. (1) și (3), lit. g), ale art. 196, alin. (1), lit. a), 

ale art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

         Art. 1 – Se aprobă NOMENCLATORUL STRADAL AL COMUNEI ONCEȘTI, Județul Bacău, 

conform ANEXEI NR. 1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

 

         Art. 2 – Se aprobă REGULAMENTUL privind înscrierea, verificarea, completarea, validarea şi 

actualizarea elementelor de nomenclatură stradală a Comunei Onceşti, conform ANEXEI NR. 2 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre, în conformitate cu Ordinul A.N.C.P.I. nr. 448/27.04.2017 pentru 

aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional al 

nomenclaturilor stradale. 

 

         Art. 3 – (1) Persoanele responsabile cu întocmirea Nomenclatorului stradal al Comunei Oncești,  

precum şi cu înscrierea datelor în Registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale - RENNS au 

obligaţia ca, ulterior aprobării nomenclaturii stradale, precum şi ori de câte ori intervin modificări ale 

adresei administrative, să actualizeze elementele specifice nomenclaturii stradale şi să le introducă în 

RENNS, pentru ţinerea la zi a acestui registru. 

    (2) Orice modificare a datelor înscrise în RENNS se face în baza hotărârii Consiliului Local al 

Comunei. 

         (3) Persoanele desemnate operează şi actualizează în registru orice modificare intervenită printr-o 

hotărâre a autorităţii deliberative asupra situaţiei existente în RENNS, în termen de 10 zile lucrătoare de la 

data intrării în vigoare a acesteia. 
 

         Art. 4 - Prezenta hotărâre intră in vigoare la data aducerii ei la cunoștință publica, in condițiile legii 

si se comunică, prin grija secretarului general, compartimentelor de specialitate potrivit competențelor, 

persoanelor interesate, primarului Comunei Oncesti, precum și Instituției Prefectului Județului Bacău în 

vederea verificării legalității.  

 

         Art. 5 - Membrii Comisiei responsabile cu identificarea, atribuirea denumirii străzilor şi întocmirea 

Nomenclatorului stradal al Comunei Oncești vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

         Art. 6 - Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Oncesti, în SEDINŢĂ 

ORDINARĂ, cu respectarea art. 139, alin. (3), lit. g) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ, respectiv cu un număr de 11 voturi ,,pentru”,   -  voturi ,,împotrivă” şi ___-__ ,,abţineri”  

din numarul total de 11 consilieri prezenţi. 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

                  CONSILIER LOCAL,                                               SECRETAR GENERAL, 

                DIMOFTE VERONICA                                     OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 


