ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind atribuirea de denumire unor străzi private, reglementate prin P.U.Z.
”Atragere în intravilan și lotizare pentru construire cartier de locuințe și dotări
complementare” – Focșani, T.30, P. 153, număr cadastral 59527
Consiliul local al municipiului Focșani, județul Vrancea, întrunit în ședință
ordinară
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de domnul Primar Cristi Valentin Misăilă,
prin care se propune atribuirea de denumire unor străzi private, reglementate prin
P.U.Z. ”Atragere în intravilan și lotizare pentru construire cartier de locuințe și dotări
complementare” – Focșani, T.30, P. 153, număr cadastral 59527, referatul de necesitate
întocmit de Direcția Arhitectului Șef - Serviciul strategie și dezvoltare urbană Compartimentul nomenclatură stradală înregistrat la nr. 110063/09.11.2021, referatul
de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 110075/09.11.2021, precum și
raportul Direcției arhitectului șef - Serviciul strategie și dezvoltare urbană Compartimentul nomenclatură stradală înregistrat la nr. 110077/09.11.2021;
văzând cererea înregistrată la Primăria Municipiului Focșani sub nr.
19092/21.02.2020 a domnului Simiz Ion;
având în vedere avizul comisiei de urbanism și agricultură;
în conformitate cu prevederile art. 2 lit. d) din O.G. nr. 63/2002 privind
atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare și art.
12 din Regulamentul privind nomenclatura urbană/stradală și adresă pentru municipiul
Focșani aprobat prin H.C.L. nr. 504/2018;
în baza art. 129 alin. (6), lit. d) și în temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Se atribuie denumiri unor străzi private în cartierul de locuințe situat în
municipiul Focșani, T. 30, P. 153, număr cadastral 59527, conform anexelor nr. 1 și nr.
2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către serviciul administrație publică
locală, agricultură compartimentelor, birourilor, serviciilor precum și primarului
municipiului Focşani, care va asigura executarea acesteia prin Direcția Arhitectului
Șef.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Alexandra Tătaru
Contrasemnează,
Secretarul general al municipiului Focşani,
Marta-Carmen Ghiuță
Municipiul Focșani, 25 noiembrie 2021
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Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 411/2021

Tabel cu străzile private noi cărora li se atribuie denumiri

Nr. Nume care se Elemente de identificare
crt. atribuie străzii
1
str. PANDOREI Pornește din DJ 204E FocșaniPetrești, L ͌ 343 ml, l ͌ 9 ml
2
Str. SPERANȚEI Pornește din DJ 204E FocșaniPetrești, L ͌ 348 ml, l ͌ 11 ml

Observații
Tronson 1, la sud de
Tronson 2
Tronson 2 (există
propunere pentru
prelungirea
prin
documentații
de
urbanism viitoare)

Președinte de ședință,
Alexandra Tătaru

Contrasemnează,
Secretarul general al municipiului Focşani,
Marta-Carmen Ghiuță

