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ROMÂNIA  

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 

 
HOTĂRÂREA nr. 74 din 26.11.2021 

 
 

privind  completarea  Nomenclatorului stradal al comunei Valea 
Râmnicului, județul Buzău  
 

 
Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 

Având în vedere  : 
 referatul de aprobare al  Primarului comunei Valea Râmnicului înregistrat  la      

nr. 9378 din 19.11.2021; 
 raportul de avizare al doamnei Bălașu Mara - Alexandra – inspector înreg. la     

nr. 9379 din 19.11.2021; 
 raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului local înregistrat la    

nr. 9380 din 19.11.2021; 
 prevederile H.C.L. Valea Râmnicului nr. 65 din 31.10.2017 privind aprobarea 

Nomenclatorului stradal al comunei Valea Râmnicului, județul Buzău;  
 prevederile art.5 alin.1 din Legea nr.7/1996  a cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 prevederile Ordinului ANCPI nr.448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional al 
nomenclaturilor stradale; 

 prevederile art. 453 lit. g și h¹  din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completarile ulterioare; 

 prevederile art.6, art.7 și art.8 din H.G. nr.777/2016 privind structura, 
organizarea şi funcţionarea Registrului electronic naţional al nomenclaturilor 
stradale; 

 prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile  art. 129 alin. 2 lit.c și  alin. 6 lit.d din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ ;  

 În temeiul  art. 139  alin.3 lit.e, art.196 alin.1 lit.a și art. 197 alin1, alin.2, alin.4 
și alin.5 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;  

  
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art.1. Se aprobă completarea Nomenclatorul stradal al  comunei Valea Râmnicului, 
județul Buzău, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.  
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Art.2. Compartimentul Urbanism amenajarea teritoriului, renss, avize, autorizații, 
patrimoniu, mediu și cadastru va   duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile şi în termenele prevăzute de 
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
Art.4. Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica 
prezenta hotărâre autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
       

26.11.2021                                                        VALEA RÂMNICULUI 
  

         Preşedinte de şedință,                                                 Contrasemnează,                                       
          Moise Florin - Grigore                     Secretar general, 

                                                                                       Jr. Şerbu Ionuţ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Valea Râmnicului  în ședința  

ordinară din 26.11.2021 cu respectarea prevederilor art.139 alin.3 lit.e din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu un număr de  15 voturi pentru, 0 voturi împotrivă   și  0 abțineri,  din numărul 
total de 15 consilieri în funcție și 15 consilieri prezenți la ședință.         
 



NR CRT TIP DENUMIRE LUNGIME NR IMOBILE Obs.

1 STRADA CAMELIEI 1

2 STRADA MICĂ 0 morţilor

3 STRADA ARMONIEI 0 la Niţica

VALEA RAMNICULUI          Anexa la HCL 74/2021



NR CRT TIP DENUMIRE CATEGORIE LUNGIME NR IMOBILE Obs.

1 STRADA MOVILEI DS 3 0 CF 29350

2 STRADA NARCISELOR DS 1 0 CF 27126

3 STRADA STADIONULUI DS 15-1 0 CF 27104

RUBLA                                Anexa la HCL 74/2021
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