
          R O M A N I A 
     JUDETUL  PRAHOVA        
  COMUNA TIRGSORU VECHI 
     CONSILIUL LOCAL 
 

H O  T A R A R E 
privind aprobarea completarea nomenclatorului  stradal al comunei Tirgsoru Vechi, 

judetul Prahova 
 

Avand in vedere: 
Expunerea de motive inregistrata sub nr. 10157/15.09.2016 si proiectul de hotarare 

intocmite de primarul comunei Tirgsoru Vechi, Judetul Prahova; 
Raportulul de specialitate inregistrat sub nr. 10156/15.09.2016 intocmit de 

compartimentul urbanism si amenajare a teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Tirgsoru Vechi; 

In temeiul prevederilor: 
- Hotararii Consiliului Local al comunei Tirgsoru Vechi nr. 17 din 30.04.2010 privind 

atribuirea de denumiri strazilor situate în intravilanul comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova; 
- Ordonantei Guvernului 63/2002 privind atribuirea sau  schimbarea de denumiri cu 

modificarile si completarile ulterioare, aprobată prin Legea nr.48/2003; 
- Legii nr.7/1996, republicată, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, 
- Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 

modificată şi completată,  
-Ordinului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.634/2006 pentru 

aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale 
în vederea înscrierii în cartea funciară şi Ordinului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară nr.785/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind conţinutul şi 
modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară; 

În temeiul art.36, alin.2, lit.c coroborat cu alin.5, lit. d, art.45, alin.3, art.61 alin.2 şi 
art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală 

Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta 
hotarare: 

Art.1- Se aproba completarea nomenclatorului stradal al comunei Tirgsoru Vechi, 
conform anexei,  parte integranta din prezenta hotarare, dupa cum urmeaza: 

-satul Strejnicu – se completeaza pozitia 82 cu Strada Toamnei; 
-satul Tirgsoru Vechi – se completeaza pozitia 39 cu Strada Magnoliei; 
 
Art.2- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei  hotarari  se insarcineaza 

Compartimentul Urbanism si Compartimentul Agricol si Cadastru,  iar cu asigurarea publicitatii 
si comunicarii persoanelor interesate,  se insarcineaza secretarul comunei. 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA, 
       Petre Eugen Gheorghe 
 
  
                                                                                                              CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                       Secretar, 
                                                                               Petre Simona Anne-Marie 
 
 
    Tirgsoru Vechi, 22.09.2016 
     Nr. 95 


