
 

   
 
 

Proiect de HOTARARE   
 

Privind : completarea  art. 5 din Anexa nr. 1 și a Anexei nr.2   la HCL nr. 59 din 30.12.2013 
privind aprobarea Regulamentului   pentru atribuirea de denumiri   si a Nomenclatorului 

străzilor din comuna Liești  

Initiator ;    Boţ Iulian – primar al comunei Liesti, judetul Galati. 
Numar de inregistrare :                                                          9428/ 09.11.2017                                                                              
___________________________________________________________________ 
 

Consiliul local al com.Liesti, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinară  in data de 
……………….; 
 Insusind Expunerea de motive prezentata de primarul comunei Liesti, inregistrata 
sub nr.  9428/ 09.11.2017;  
          Analizând  Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului specialitate al 
Primarului com.Liesti, inregistrat sub nr. ………………………….; 
          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului  local Liesti; 
 Avand in vedere prevederile HCL nr. 59 din 30.12.2013 privind aprobarea 
Regulamentului   pentru atribuirea de denumiri   si a Nomenclatorului străzilor din comuna 
Liești; 

Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului 63/2002 privind atribuirea sau  
schimbarea de denumiri cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere avizele  Comisiei de atribuire de denumiri constituita la nivelul 
Institutiei Prefectului, conform  Ordonantei Guvernului nr.63/2002, inregistrate sub nr. 13 
/2013 și nr. 11/2017; 
          Avand in vedere prevederile art. 36, alin.2, litera “c” din Legea nr.215/2001, privind 
administratia publica locala, republicata,cu modificările și completările  ulterioare; 

In temeiul art. 45, alin. (2), lit.’’e’’ din Legea nr. 215 din 2001 privind administratia 
publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
 

HOTARASTE: 
 
              Art. 1- Se completează art. 5, alin. 2) din Anexa nr. 1  la HCL 59 din 
30.12.2013,cu un nou alineat identificat cu litera “f”, care va avea următorul conținut:  
“ f) Arterele  fără denumire din categoriile :alei, fundături, prelungiri, vor prelua denumirea 
străzii care se prelungește, din care pornește sau cu care se intersectează, precedată de 
denumirea generică  “Prelungirea”. 
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Art.2 - Se completează Anexa nr.2   la HCL nr. 59 din 30.12.2013 cu pozițiile 

90-96, astfel: 
 

90 
Prelungirea Ion 
Minulescu 

Prelungire a străzii Ion Minulescu 
(descriere-poz.81) - - 

91 
Prelungirea Ioan 
Slavici 

Prelungire a străzii Ioan Slavici  (descriere-
poz.83) - - 

92 
Prelungirea St. O. 
Iosif 

Prelungire a străzii St. O. Iosif (descriere-
poz.14)  - - 

93 
Prelungirea Nichita 
Stănescu 

Prelungire a străzii Nichita Stănescu 
(descriere-poz. 61) - - 

94 Prelungirea Crișan 
Prelungirea a străzii Crișan (descriere-poz. 
60) - - 

95 
Prelungirea Fabricii 
de zahăr 

Prelungire a străzii  Fabricii de zahăr  
(descriere-poz. 63) - - 

96 
Prelungirea Vlad 
Țepeș 

Prelungire a străzii  Vlad Țepeș , 
(descriere: la E de calea ferată, spre 
viaduct) - - 

 
  

 Art. 3. Cu data prezentei  se revocă Hotărârea  Consiliului local Liești cu nr. 
24/09.05.2017 privind completarea  art. 5 din Anexa nr. 1 și a Anexei nr. 2   la HCL nr. 59 
din 30.12.2013 privind aprobarea Regulamentului   pentru atribuirea de denumiri   si a 
Nomenclatorului străzilor din comuna Liești. 

 
Art. 4. Primarul comunei Liești răspunde de aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei prin Compartimentul de specialitate. 
 
Art. 5. Prevederile prezentei vor fi comunicate si aduse la cunoștința publica 

prin grija secretarului comunei. 
 
 
 
    INITIATOR, 
    PRIMAR, 
    BOȚ IULIAN 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind completarea art. 5 din Anexa nr. 1 şi a Anexei 

nr.2 la HCL nr. 59 din 30.12.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru 

atribuirea de denumiri si a Nomenclatorului străzilor din comuna Lieşti 

 

 

Regulamentul pentru atribuirea de denumiri si a Nomenclatorului străzilor din 

comuna Lieşti a fost aprobat prin HCL nr. 59 din 30.12.2013. 

Prin HCL nr. 24/09.05.2017, s-a procedat la completarea  art. 5 din Anexa nr. 1 și a 

Anexei nr.2 la  HCL nr. 59 din 30.12.2013 . Aceasta întrucât iniția, pe arterele de legătură unde nu 

erau locuinţe , nu s-au atribuit denumiri.  

Sub raportul necesității completării HCL nr. 59/2013, se observă că pe arterele de 

legătură unde nu erau locuinţe , nu s-au atribuit denumiri, au fost omise unele prelungiri ale 

străzilor . Ca exemplu,  au fost omise arterele care acum vor purta denumirea de Prelungirea St. O. 

Iosif , Prelungirea Vlad Țepeș, Prelungirea Fabricii de Zahăr. Această eroare trebuie corectată. 

De asemenea, pentru întocmirea proiectelor de modernizare a infrastructurii (străzi, 

iluminat public, apă şi canalizare), este imperios necesar ca fiecare arteră să poarte o denumire .  

S-au  păstrat denumirile avizate. La  art. 5, alin. 2) din Regulament - Anexa nr. 1 la 

HCL 59 din 30.12.2013, se vine cu un nou alineat identificat cu litera “f”, care va avea următorul 

conţinut: 

” f) Arterele fără denumire din categoriile : alei, fundături, prelungiri, vor prelua denumirea străzii 

care se prelungeşte, din care porneşte sau cu care se intersectează, precedată de denumirea generică 

“Prelungirea”. 

Identificarea şi descrierea arterelor se face în Anexa 2. 

Cu adresa nr. 4432/12.07.2017, Instituția Prefectului pune in vedere respectarea  

prev. OG nr. 63/2002, in sensul obținerii avizului Comisiei pentru atribuire de denumiri de pe lângă 

Instituția Prefectului  județului Galați. Pentru aceste motive, se va înainta proiectul de hotărâre 

pentru obținerea avizului. Prin noua hotărâre, se va revoca HCL nr. 24/09.05.2017  . 

 

Faţă de cel prezentate, consiliul local urmează a analiza şi hotărî. 

 

 

PRIMAR 

IULIAN BOȚ 
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