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PROIECT DE  HOTARARE 

“Privind atribuirea de numere administrative imobilelor  din satele 

Cleja,Somusca,Valea Mica,comuna Cleja,judetul Bacau” 

 

          

        Joca Ion ,primar al comunei Cleja,judetul Bacau; 
          Avand in vedere: 

        - raportul  de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului  al 
primarului comunei Cleja judetul. Bacau,nr. 4953/09.2014;Avizul favorabil al  Comisia 
de Atribuire de denumiri a judetului Bacau nr.10375/10.06.2014,inregistrat la primaria 
Cleja,judetul Bacau sub nr. 2962/16.06.2014 ,H.C.L,comuna Cleja,judetul Bacau nr. 

30/31.07.2014” “Privind atribuirea de denumiri strazilor din satele Cleja,Somusca,Valea 

Mica,comuna Cleja,judetul Bacau”Expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul 

Bacau nr. 4984/13.10.2014  
     -prevederile art.2,lit”d’’si art.3din Ordonanta Guvernului nr. 63/2002,privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri ,aprobata prin Legea nr.48/2003,cu modificarile si completarile 

ulterioare,Gidul Tehnic privind verificarea si actualizarea denumirii strazilor si a numerotarii 

cladirilor-Cod LPT 001,probat de  Comisia Centrala pentru Recensamantul Populatiei si a 

Locuintelor in temeiul O.G nr. 36/2007,art.5 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare 

nr. 7/1996,modificata si completata,art.247 lit”c”din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal  

pct. 18 alin.(1)-(7) din Normele Metodologice de aplicare a Titlului IX din Codul 

Fiscal,aprobate pin H.G 44/2004 cu modificarile si completarile ulterioare., art 7  din Legea 

nr. 52/2003 privind transparenta decizionala,modificata si completata 

.  În  baza art.36 alin(2)lit”c” alin(5) lit”d”.art.45, alin.(2) ,lit”e”din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată in anul 2007,cu 

modificarile si completarile ulterioare,necesitatea si oportunitatea efectuarii lucrarilor  

“Privind atribuirea de denumiri strazilor din satele Cleja,Somusca,Valea 

Mica,comuna Cleja,judetul Bacau” 
 Propun emiterea in sedinta Consiliului Local din 19.11.2014 a unei hotarari cu urmatoarele 

puncte: 

       Art.1.Se aproba atribuirea de numere administrative imobilelor  din satele 

Cleja,Somusca,Valea Mica,comuna Cleja,judetul Bacau”,conform anexelor 

nr.I,nr.II.,nr.III,parte integranta din prezenta hotarare ,intocmite de catre 

compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului ,comunei 

Cleja,judetul Bacau. 

        Art.2.(1)Proprietarii /detinatorii imobilelor de pe raza comunei Cleja,judetul 

Bacau au obligatia de a achizitiona si monta tablite cu numere administrative. 

                 (2)Pentru asigurarea unui aspect uniform,tablitele cu numere administrative  

se vor achizitiona de catre primaria comunei Cleja si se vor distribui contra cost la 

proprietarii/detinatorii imobilelor de pe raza comunei Cleja,judetul Bacau. 

       Art.3(1) Primaria comunei Cleja va proceda la achizitionarea  tablitelor 

indicatoare cu numele strazilor si numerele administrative aferente imobilelor din 

satele Cleja,Somusca,Valea Mica,comuna Cleja,judetul Bacau. 

                (2)Costul tablitelor indicatoare de strazi va fi suportat de catre Consiliul 

Local al comunei Cleja,judetul Bacau din bugetul local iar cel pentru numerotarea 

imobilelor de catre fiecare proprietar /detinator a acestora,obligatia acestora din urma 

fiind de a-l afisa la loc vizibil spre strada pe care este amplasat imobilul 

        Art.4. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre primarul ,viceprimarul 

comunei si de catre compartimentele,urbanism,administrarea domeniului public si 

privat-dezvoltare locala,financiar -contabil si agricol din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului. 
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       Art.5 Impotriva prezentei hotarari se poate face contestatie de cei interesati  in 

conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificarile si 

completarile ulterioare 

       Art.6.Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului –judetul 

Bacau,,primarului comunei Cleja ,compartimentului urbanism financiar contabil 

,compartimentului administrarea domeniul public si privat din cadrul aparatului de 

specialitate a primarului comunei Cleja si va fi adusa la cunostinta publicului conform 

prevederilor legale. 
  
 

                    PRIMAR                                                            Avizat pentru legalitate 

                                                                                                SECRETAR COMUNA 

                 JOCA ION                                                          Cons.Jur.BLEOJU ELENA 

 

 


