
 

 

    

HOTĂRÂREA Nr.137 
din  29 decembrie 2017 

privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Socodor 

 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad, CIF 3519330, ales în condiţiile  

stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru 

modificarea Legii  administrației  publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, reunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ  LA DATA DE 29 decembrie 2017 

 Având în vedere, 

- expunerea de motive a primarului Comunei Socodor, înregistrată cu nr.4677 din 22.12.2017; 

- referatul de specialitate înregistrat cu nr.4676 din 22.12.2017; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei Socodor; 

- prevederile art.5 alin.1 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată (r
3
), cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- prevedrile H.G. nr.777/2016 privind structura, organizarea și funcționarea Registrului electronic 

național al nomenclaturilor stradale; 

- prevederile Ordinului Presedintelui ANCPI nr.448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

procedurile de lucru specifice Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale;  

- prevederile 36 alin. (5) lit d) din Legea nr. 215 / 2001, republicată(r
1
) privind administraţia publică 

locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Votul exprimat în unanimitate de către cei 11 consilieri prezenţi la şedinţă din cei 11 în  

funcţie. 

În temeiul art. 45 alin. (1) și art.115 alin. (1) lit.b   din Legea nr.215/2001 privind  

administraţia publică locală, republicată(r
1
), cu modificările şi completările ulterioare, 

   

Consiliul Local al comunei Socodor, județul Arad  adoptă prezenta hotărâre: 

 

       Art.1:  Se aprobă Nomenclatorul stradal pentru imobilele situate în intravilanul comunei Socodor, 

conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      

      Art.2:  Prezenta hotărâre se va aduce  la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local 

al comunei Socodor și pe pagina de internet www.socodor.ro şi se va comunica Instituției Prefectului – 

Județul Arad în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Socodor, SPCLEP 

Socodor, compartimentului Registru Agricol, compartimentului contabilitate și compartimentului taxe 

și impozite locale din cadrul Primăriei Socodor. 
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