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      H O T Ă R Â R E A Nr.47/2021 

privind atribuirea de denumiri pentru străzile și piețele 

din comuna Ciumani 
 

 
          Consiliul Local al comunei Ciumani, 
 Având în vedere proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr.42/2021 inițiat de 

primarul comunei Ciumani privind  atribuirea de denumiri pentru străzile și piețele din comuna 

Ciumani,  

 Văzând raportul de specialitate nr.42/2021  întocmit de consilierul primarului  și avizul 

consultativ favorabil al Comisiei de specialitate  pentru buget –finanțe, investiții, administrarea 

domeniului public și privat, activități de turism și comerț, precum și  

 Avizul nr.8 din 7 septembrie 2021 emis de Comisia de Atribuire de Denumiri a Județului 

Harghita, 

         Luând în cosiderare prevederile: 

          - art.129 alin.(1), alin.(2) litera c) și alin.(6) litera d)  din Ordonanța de urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, 
 Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Ciumani, aprobată prin 

Hotărarea Consiliului Local Ciumani nr.17/1999, modificată și completată ulterior, precum 
atestată prin Hotărarea Guvernului nr.1351/2001,   

 Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările 
și completările ulterioare, 

 art.5 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată cu modificările 
și completările ulterioare, 

 art.2 litera d) din Ordonanța Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 
denumiri, aprobată prin Legea nr.48/2003, 

 art.51 alin.(4) din Ordonanța de Urgență nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința 

și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare, 
 art.453 litera g) din Codul fiscal aprobată prin Legea nr.227/2015 cu modificările și 

completările ulterioare, 
 art.2 litera b) din Hotărârea Guvernului nr.777/2016 privind structura, organizarea și 

funcționarea registrului electronic național al nomenclaturilor stradale, 
 Ordinul Directorului General al ANCPI nr.448/2017,privind aprobarea Normelor tehnice 

privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic național al nomenclaturii 
stradale, 

 art.22 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, 

 clasificarea drumurilor potrivit Hotărârii Guvernului nr.540/2000 privind aprobarea 

încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată 
deschise circulației publice, 

 Legea nr.500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice  
       Respectând prevederile legii 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 

publică,văzând  Procesul verbal de afișare nr.2299/13.07.2021, 
     În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) litera c) și alin.(6) litera d), art.133 alin.(1), 

art.139 alin.(1) și alin.(3) litera g), art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 



 

 
hotărăşte  

         

 
Art.1  Se aprobă atribuirea de nume pentru străzile și piețele din comuna Ciumani 

conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul comunei 
Ciumani prin aparatul său de specialitate. 

          Art.3. (1)Prezenta hotărâre, prin grija secretarului general al comunei se va comunica 
Instituţiei Prefectului Harghita, Primarului comunei Ciumani şi Biroului Județean de 

Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor Harghita. 
       (2) Prevederile prezentei hotărâri se aduce la cunoștința locuitorilor comunei Ciumani prin 
afișare la sediul primăriei, prin publicare pe situl comunei ,respectiv prin publicare în ziarul 

local.    
 
         

   
 

      
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                              Contrasemnează  pentru legalitate 
       Király Szabolcs                                                 Secretar general: Balogh Zita 

 
 

 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 
7 septembrie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu un număr de 13 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 
consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 


