
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 

Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  13 

Nr. total al consilierilor locali absenţi: 2 

Voturi pentru: 13  

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 

Retragere de la votul proiectului de hotărâre (incompatibilități, conflict de interese,etc.): 0 

ROMÂNIA             

JUD. SATU MARE           

ORAŞUL TĂŞNAD       

CONSILIUL LOCAL           
 

HOTĂRÂREA Nr.  91 

din data de 23 octombrie 2020 
 

privind aprobarea Nomenclaturii stradale a orașului Tășnad și a satelor 

aparținătoare 
 

 Consiliul Local al Oraşului Tășnad, județul Satu Mare,  

Întrunit în ședință ordinară în data de 23 octombrie 2020; 

Analizând Referatul nr. 14199/2019 al Compartimentului Urbanism din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad; 

Având în vedere Raportul Serviciului arhitect şef din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru administraţie 

publică locală, juridică, de disciplină,  ordine publică, amenajarea teritoriului, 

urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al 

Oraşului Tăşnad;  

În conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a 

publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 777/2016 privind 

structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic naţional al 

nomenclaturilor stradale, precum și a Ordinului nr. 448/2017 pentru aprobarea 

Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic 

naţional al nomenclaturilor stradale; 

Potrivit prevederilor art. 453 lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c, alin. (14), precum şi ale art. 139 

alin. (1) și (3) lit. e) și g) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 

Art. 1 – Se aprobă Nomenclatura stradală a orașului Tășnad și a satelor 

aparținătoare conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

Art. 2 – Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 8/2016 privind 

aprobarea Nomenclaturii stradale a orașului Tășnad, cu modificările și completările 

ulterioare, se abrogă. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

GHEORGHE RACOLȚA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


