
ROMANIA 

 JUDETUL BUZAU  
COMUNA CERNĂTESTI 

CONSILIUL LOCAL CERNĂTESTI 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Cernătesti, 
județul Buzău 

 
Consiliul Local al Comunei Cernătesti, judetul Buzău, întrunit în 

sedintă ordinară în luna August 2020;  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 192/27.07.2020 al Primarului Comunei 

Cernătesti, prin care se propune aprobarea Nomenclatorului stradal al 

comunei Cernătesti, județul Buzău și raportul compartimentului de 

specialitate și raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

local Cernătesti; 

 - raportul de specialitate nr. 193/27.07.2020, al Biroului financiar 

contabil, achizitii publice, impozite si taxe 

 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului local Cernătesti nr. 198, nr. 199, nr. 200/21.08.2020 

 - prevederile art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 

7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - preveverile art. 453 lit. g) din legea 227/08.09.2015 Codul Fiscal; 

 - prevederile art. 7 din H.G. nr. 277/2016 privind structura, organizarea 

sj functionarea Registrului electronic national al nomenclaturilor stradale 

si ale Ordinului nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

procedurile de lucru specifice Registrului electronic national al 

nomenclaturilor stradale; 

În temeiul art.129 alin (6) lit „d” ș i art. 196 alin (1), lit. „a” din OUG 

57/2019 privind Codul administrativ 

HOTĂRĂSTE: 
Art.1. Se aprobă Nomenclatorul stradal al Comunei Cernătesti, conform 

anexei, care face parte integrantă la prezenta hotărâre. 

      Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se 
comunică Primarului comunei Cernătești, precum și Instituției Prefectului – 
județul Buzău în vederea exercității controlului cu privire la legalitate. 

 
Presedinte de sedinta,                  Contrasemneaza pentru legalitate, 

  Consilier                                 Secretar general al comunei Cernătesti 
              Radu Scîntei                                Dumitrascu Doru-Vasile 
 

 
NR. 38/27.08.2020 

 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Cernatesti în ședința din data de 
27.08.2020 cu respectarea prevederilor art 139 alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 11 voturi pentru,  0 abțineri, 0 voturi împotrivă din numărul total de 13 
consiliei în funcție și  11 consilieri prezenți la ședință. 

 


