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ROMANIA
JUDETUL BIHOR
COMUNA OŞORHEI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OŞORHEI
HOTĂRÂREA NR. 5
din 30.01.2020
privind “Completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Oşorhei
nr.38 /16.04.2014 referitoare la aprobarea Nomenclatorului stradal pentru
localităţiile Oşorhei şi Fughiu cu denumiri de străzi având cifre arabe”
Analizând raportul compartimentului de resort nr. 1148 din 29.01.2020 intocmit de Compartimentul
de Urbanism si Amenajarea Teritoriului al Comunei.Osorhei
In baza art. 2, alin. d, din Ordonanţa nr. 63/2002, actualizata, privind atribuirea sau schimbarea de
denumiri,
Având în vedere art. 5 din Legea nr. 7/1996 actualizată, egea cadastrului şi a publicităţii imobiliare,
Tinand cont de prevederile Legii nr.213/1998 actualizata privind proprietatea publică.
Avand in vedere Hotararea Consiliului local al Comunei Oşorhei nr.38/2014 privind aprobarea
Nomenclatorului stradal pentru localităţiile Oşorhei şi Fughiu cu denumiri de străzi având cifre arabe”, se
vor completa denumirile de străzi existente cu denumiri pentru străzi nou înfiinţate având cifre arabe noi, se
vor numerota casele începând din centrul localităţiilor spre extravilan cu numere impare pe stânga stăziilor
şi cu numere pare pe partea dreaptă a străziilor.

În conformitate cu art.129 alin.2, lit. c, alin. 6, lit. c, art. 139 alin.3, lit. e si g, art. 196 alin.1, lit. a, art.
286, alin. 4, art. 287, lit. b, art. 289, alin. 16, lit. a din OUG 57/2019, privind codul administrativ.
Avand in vedere prevederile art. 5, alin. 1, din legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996 cu
modificarile si complectarile ulterioare, conform caruia: “Nomenclatura stradala se aproba prin hotararea consiliului
local se organizeaza pe fiecare localitate si reprezinta evidenta primara unitara care serveste la atribuirea denumirii
strazii si a numarului administrativ.
Nomenclatorul stradal cuprinde denumirile actuale ale strazilor nou infiintate avand cifre arabe.
Avand in vedere necesitatea detinerii unei evidente primare actualizata a strazilor din comuna Osorhei,
precum si a strazilor nou infiintate, consideram oportun proiectul de hotarare analizat drept pentru care propunem
Consiliului Local al comunei Osorhei analizarea si aprobarea acestuia in forma initiata de Primarul comunei Osorhei.
Propun spre dezbatere în
Consiliului Local al Comunei Oşorhei
Aprobarea complectarii nomenclatorului stradal pentru localităţiile Oşorhei şi Fughiu cu denumiri de
străzi având cifre arabe.
Consiliului Local al Comunei OŞORHEI
HOTĂREŞTE
Art.1. Se aproba complectarea Nomenclatorului stradal pentru localitatile Osorhei si Fughiu cu denumiri
de strazi avand cifre arabe, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Osorhei nr.38/2014 cu pozitia 88,
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează dl arh. Satmari Alin Vasile, consilier
în compartimentul urbanism din cadrul Primăriei Comunei Oşorhei.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Primarul Comunei Osorhei
- Instituţia Prefectului Bihor;
- OCPI BIHOR
- SPCLEP ORADEA
- La dosar,
- Se va afişa pentru luare la cunoştinţă.

PREŞEDINTE DE SEDINŢA
ONITA GHEORGHE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
MORAR MEDA

Hotărârea a fost adoptată din totalul de 15 voturi cu 15 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 voturi abţineri.

