
ROMANIA 
CONSILIUL LOCAL OTESANI 

JUDETUL VALCEA 

HOTARAREA NR.__J.2_. 
Privind :Aprobarea montarii tablitelor indicatoare cu denumirea strazilor si a numerelor 

administrative atribuite imobile/or din comuna Otesani, judetul Valcea. 

Consiliul local intrunit in ~·edinfa ordinara, publica, din data de 07 februarie 2022, la care 

participa un numiir de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri in funcf ie ai Consiliului Local 

Otesani; 

Vazand ca prin votul majoritatii a Jost ales presedinte de sedinta d-1 consilier Darnescu 
Stefan, ales in sedinta de consiliu din data de 07.februarie 2022, 

Luand in dezbatere: 

- Referatul de aprobare, inregistrat la nr. 286 din 19 ianuarie 2022 si proiectul de hotarare 
prezentate de catre d-l Oprisor Mircea, primarul comunei, cu privire la montarea tablitelor 
indicatoare cu denumirea strazilor si a numerelor administrative atribuite imobilefor din comuna 
Otesani, judetul Valcea; 

- Raportul compartimentului de speciafitate din cadrul Primariei comunei Otesani, judetul 
Valcea, inregistrat la nr.287 din 19 ianuarie 2022; 

- Avizul Comisiei Administratie Publica Juridica, inregistrat la nr.880 din 03 februarie 

2022 si avizul Comisiei Buget - Finante, inregistrat la nr.881 din 03 februarie 2022, prin care se 

propune aprobarea proiectului de hotarare informa si continutul initial de primar ; 

Tinand cont de raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotarare, intocmit de 

secretarul general al comunei, inregistrat la nr.882 din 03 februarie 2022; 

Respectand procedura prevazuta de art. 7. din Legea nr.5212003, privind transparenta 

decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, conform 

procesului-verbal de afisare nr.288 din 19 ianuarie 2022; 

Jn conformitate cu prevederile art.5. alin.(1). din Legea nr. 711996 a cadastrului si 

publicitatii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 453. lit.g). din 

Legea nr. 22712015 privind codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile 

\ HG. nr. 77712016 privind structura, organizarea si gestionarea registrului electronic national al 
nomenclaturilor stradale, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile ordinului nr. 

4481201 7 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specific registrului 

electronic national al nomenclaturilor stradale si prevederile art.129. alin. (2). lit. d) , alin. (7). 

lit.k). din O.U.G. nr.5 712019 privind Codul administrativ. cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

Jn temeiul prevederilor art.139 coroborat cu art.196 a/in. (1). lit.a). din 0. U. G. nr.5712019 

privind Codul administraliv, cu modificurile si completarile ulterioare, cu un numar de 11 voturi 

"pentru " din totalul de 11 voturi exprimate, adopta urmatoarea 

HOTARARE: 

Art. I.- Se aproba montarea tablitelor indicatoare cu denumirile strazilor si a numerelor 

administrative imobilelor din comuna Otesuni, judetul Valcea, conform Nomenclatorului stradal. 

Art.2.- Costul tablitelor indicatoare de strazi si eel pentru numerotarea imobilelor este 

suportat din bugetul local al comunei Otesani. Placutele cu numere administrative se pun la 

dispozitie proprietarilor imobilelor gratuit. In c.:azul pierderii sau deteriorarii numarului 



administrativ al imobilului, acesta se va atribui contra cost proprietarului/detinatorului 

imobilului la pretul de achizitie. 
Art.3.-Prezenta hotarare va Ji dusa la indeplinire de catre domnul Oprisor Mircea, 

primarul comunei, prin intermediul compartimentelor de specialitate. 

Art.4.-Secretarul general al comunei Otesani va comunica prezenta hotarare Primarului 

comunei Otesani, compartimentului jinanciar- contabil din cadrul Primariei Otesani, Jnstitutiei 
Prefectului judetului Valcea in vederea exercitarii conlrolului de legalitate si de asemenea va 

asigura aducerea la cunostinta publica pr in afisare. 

OTESANI - 07 £§BR,UAfl-1E 2022-
RED. O.M. -
DACT. B.E. 
NR.EX 5. 

CONTRASEMNEAZA PENTR U LEGAL/TA TE, 
SECRETAR GENERAL, 

BONDOC ELENA ELIODORA. 

~ 



PRIMARIA COMUNEI OTESANI 
JUDETUL VALCEA 

NR. .Jfi§ DIN l 9 , OI, o?pc!)_,.. 

RE FERA T DE AP ROBARE 
Privind :Aprobarea montarii tablitelor indicatoare cu denumirea strazilor si a numerelor 

administrative atribuite imobilelor din comuna Otesani,judetul Valcea. 

in conformitate cu prevederile art.5. alin.(J). din Legea nr. 711996 a cadastrului si 

publicitatii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art . .f.53. lit.g). din 

Legea nr. 22 712015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile 

HG. nr. 77712016 privind structura, organi:::area si gest ionarea registrului electronic national al 

nomenclaturilor stradale, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Ordinului nr. 

4481201 7 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specific registrului 

electronic national al nomenclaturilor stradale si prevederile art.129. alin. (2). lit.d) , alin. (7) . lit.k). 

din 0. U. G. nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Oprisor Mircea, Primarul comunei Otesani, judetul Valcea. am initial proiectul de hotarare privind 

montarii tablitelor indicatoare cu denumirea strazilor si a numerelor administrative atribuite 

imobilelor din comuna Otesani, judetul Valcea. 

Prin proiectul de hotarare alaturat se propune: 

- montarea tablitelor indicatoare cu denumirile strazilor si a numerelor administrative 

imobilelor din comuna Otesani, judetul Valcea, conform Nomenclatorului stradal. 

-costul tablitelor indicatoare de strazi si eel pentru numerotarea imobilelor este suportat din 

bugetul local al comunei Otesani. Placutele cu numere administrative se pun la dispozitie 

proprietarilor imobilelor gratuit. In cazul pierderii sau deteriorarii numarului administrativ al 

imobilului. acesta se va atribui contra cost proprietarului/detinatorului imobilului la pretul de 

achizitie. 

Fata de cele mentionate mai sus, va propun spre aprobare proiectul de hotarare cu privire 

la aprobarea montarii tablitelor indicatoare cu denumirea strazilor si a numerelor administrative 

atribuite imobilelor din comuna Otesani, judetul Valcea. 

PRJMAR, 
OPRISOR MIRCEA. 



ROMANIA 
CONSILIUL LOCAL OTESANI 

JUDETUL VALCEA 

PROJECT DE HOTARARE NR. 
Privind :Aprobarea montarii tablitelor indicatoare cu denumirea strazi/or si a numere/or 

administrative atribuite imobilelor din comuna Otesa11i, judetu/ Va/cea. 

Consiliul loca( int;unit in $edin/a ordinara. publica, "'di~·'.data de ...................... , la care 

participii un numar de ....... consilieri din totalul de 11 consilieri in func(ie ai Consifiului Local 
Otesani,· · 

Vazand ca prin votul majorilatii a .fost ales presedinte de sedinta d-1 consilier 
......... ................ ., ales in sedinta de consiliu din data de ........... . ... ..... .... ; 

Ludnd in dezbatere: 

- Re.feratul de aprobare, inregistrat la nr.286 din 19 ianuarie 2022 si proiectul de hotarare 
prezentate de catre d-1 Oprisor Mircea, primarul comunei, cu privire la montarea tablitelor 
indicatoare cu denumirea strazilor si a numerelor administrative atribuite imobilelor din comuna 
Otesani, judetul Valcea; 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Otesani, judetul 

Valcea, inregistrat la nr.287 din 19 ianuarie 2022; 

- Avizul Comisiei Administratie Publica Juridica, inregistrat la nr.. . ... ..... din 

... ... ... ... ... ... ... ..... si avizul Comisiei Buget - Finante, inregistrat la nr ... ...... .. .. din 

......................... , prin care se propune aprobarea proiectului de hotarare in.forma si continutul 
initial de primar ; 

Tinand cont de raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotarare, intocmit de 

secretarul general al comunei, inregistrat la nr ... ..... . ... din .................. .. ... .... ; 
Respectand procedura prevazuta de art. 7. din Legea nr.5212003, privind transparenta 

decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, conform 

procesului-verbal de ajisare nr. 288 din 19 ianuarie 2022; 

in conformilate cu prevederile art.5. alin.(J) . din Legea nr. 711996 a cadastrului si 

publicitatii imobiliare, cu mod~ficarile si completarile ulterioare, prevederile art. -153. lit.g). din 

~ Legea nr. 22 712015 privind codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile 

HG. nr. 77712016 privind structura, organizarea si gestionarea registrului electronic national al 

nomenclaturilor stradale, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile ordinului nr. 

44812017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru ::,pecific registrului 

electronic national al nomenclaturilor stradale si prevederile art.129. alin. (2). lit.d) , alin. (7). 

lit.k). din 0. UG. nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

Jn temeiul prevederilor art.139 coroborat cu art. 196 a/in. (1). lit.a). din 0. U G. nr.5712019 

privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de ........... . . 
voturi "pentru " din totalul de ..... ... .. voturi exprimate, adopta urmatoarea 

HOTAJURE: 

Art.I.- Se aproba montarea tablitelor indicatoare cu denumirilt! strazilor si a numerelor 

administrative imobilelor din comuna Otesani, judetul Valcea, conform Nomenclatorului stradal. 

Art.2.- Costul tablitelor indicatoare de strazi si eel pentru numerotarea imobilelor este 

suportat din bugetul local al comunei Otesani. Placutele cu numere administrative se pun la 
dispozitie proprietarilor imobilelor gratuil. Jn cazul pierderii sau deteriorarii numarului 



administrativ al imobilului, aces/a se va utribui contra cost proprietarului/detinatorului 

imobilului la pretul de achizitie. 

A rt.3.-Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre domnul Oprisor Mircea, 
primarul comunei, prin intermediul compartim.entelor de .specialitate. 

A rt.4.-Secretarul general al comunei Otesani va com.unica prezenta hotarare Primarului 

comunei Otesani, com.partimentului financiar- contabil din cadrul Primariei Otesani, Institutiei 

Prefectului judetului Valcea in vederea exercitarii controlului de legalitate si de asemenea va 

asigura aducerea la cunostinta publica prin ajisare. 

INITIA TOR, 
PR/MAR, 

OPRISOR MIRCEA. 

VIZA T PENTR U LEGAL/ TATE, 
SECRETAR GENERAL, 

BONDOC ELENA ELIODORA. 

f 


