
 

 

 
 

  
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 172/2021 
 privind completarea și actualizarea nomenclatorului stradal al municipiului Târgu Secuiesc, 

aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr.62/2021 

 
   Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
   Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al Primarului municipiului Târgu 
Secuiesc privind completarea și actualizarea nomenclatorului stradal al  municipiul Târgu Secuiesc, 
aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr.62/2021, 
   Văzând raportul de specialitate a Compartimentului urbanism şi amenajarea teritoriului,  
              Având în vedere: 
 - prevederile art. 5 alin.(1)  din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, 
republicată , cu modificările și completările ulterioare;  

-prevederile art.7 din H.G. nr. 777/2016 privind structura, organizarea și funcționarea 
Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale și ale Ordinului nr. 448/2017 pentru 
aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic national al 
nomenclaturilor stradale; 

- prevederile art. 453 lit. g. din Legea nr. 227/2015 Codul Fiscal cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art.7 alin.(13) a  Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c. coroborat cu art. 129 alin. (6) lit. c., art. 139 alin. (3) lit. e. 
și art. 196 alin. (1) lit. a. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
compeltările ulterioare:                       

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. – Se aprobă completarea și actualizarea Nomenclatorului stradal al municipiului 
Târgu Secuiesc, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc  nr.62/2021, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre . 

Art. 2. – Se actualizează harta digitală prin aplicația WEB-GIS pentru vizualizare navigare 
căutare adrese conform anexei la preznta hotărâre. 

Art. 3. – Cu aducere la îndeplinire al prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
municipiului Târgu Secuisc prin  Biroul Taxe și impozite locale, Compartimentul Agricol și 
protecția mediului,  Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor, Direcția Poliția 
locală și Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului. 

 
 Târgu Secuiesc, la 24 noiembrie 2021 
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