
 

                                           PROIECT DE  HOTARARE  

privind :  completarea H.C.L.  nr. 59/30.12.2013  de aprobare a Regulamentului 

pentru atribuirea de denumiri și a Nomenclatorului stradal din comuna Liești, cu 

Anexa nr. 2A -Detaliere elemente de identificare  Străzi Liești  și Anexa 2 B – 

Detaliere elemente de identificare   Străzi Șerbănești , pentru străzile aferente  

pozițiilor nr. 37,38  din Anexa  la  HCL  nr. 16/29.04.2010  privind însușirea 

inventarului bunurilor  care aparţin domeniului public al comunei Liești  ,  județul 

Galați 

 

Iniţiator : Boț Iulian , primarul comunei Liești , județul Galați  

Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului de hotărâre :  ............ / ......................... 

 

Consiliul Local al comunei Liești  , judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară   din 

...................; 

Având în vedere Referatul de aprobare  nr.....................................al inițiatorului 

proiectului de hotărâre Primarul  comunei Liești  , judeţul Galaţi ; 

Având în vedere Declarația pe propria răspundere a secretarului general al 

unității administrativ- teritoriale din care reiese că străzile din comuna Liești  nu fac 

obiectul unor litigii , înregistrată sub nr. ..................................................; 

Având în vedere raportul de specialitate  nr. ...... / ... al compartimentului de resort 

din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Liești , județul Galați  

Având în vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 -5  ale 

Consiliului Local al  comunei Liești  , județul Galați ; 

Având în vedere Nomenclatorul stradal al comunei Liești, aprobat prin H.C.L.  nr. 

59/30.12.2013; 

Având în vedere H.C.L. nr.16/29.04.2010 privind însuşirea inventarului bunurilor  

care aparţin domeniului public al comunei Liești   , aprobată prin Anexa  nr. 4 la H.G. nr. 

678/2011; 

Având în vedere prevederile art. 286, alin. (4), art. 287,  și poz.1 din Anexa nr. 4 la 

OUG nr. 57/2019 privind Codul  Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare;   

În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996, a cadastrului şi publicităţii 

imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul  dispozițiilor art. 129,alin.(1),  , alin.(2), lit. (c),     alin.(9) , ale art. 139 , 

alin. (3) privind Codul  Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
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HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1 (1) Se aprobă completarea H.C.L.  nr. 59/30.12.2013  de aprobare a 

Regulamentului pentru atribuirea de denumiri și a Nomenclatorului stradal din comuna 

Liești, cu Anexa nr. 2A -Detaliere elemente de identificare  Străzi Liești  și Anexa 2 B – 

Detaliere elemente de identificare   Străzi Șerbănești , pentru străzile aferente  pozițiilor 

nr. 37,38  din Anexa  la  HCL  nr. 16/29.04.2010  privind însușirea inventarului bunurilor  

care aparțin domeniului public al comunei Liești  ,  județul Galați. 

 (2) Scopul întocmirii Anexelor 2A și 2B este  asigurarea elementelor de 

identificare necesare înscrierii în evidențele de carte funciară a străzilor din localitate, ca 

premiză obligatorie a depunerii proiectelor de infrastructură. 

 (3) Anexele 2 A și 2 B se actualizează prin Hotărârea Consiliului local ori de 

câte ori este necesar , , prin introducerea străzilor pentru care s-a întocmit documentația 

topografică. 

 

Art.2 (1) Prezenta hotărâre se comunică Serviciului  financiar contabil din cadrul 

Aparatului de specialitate al Primarului comunei Liești , judeţul Galaţi şi Instituţiei 

Prefectului judeţului Galaţi în vederea exercitării controlului sub aspectul legalităţii  si se 

aduce la cunoștința  publica  prin  grija  secretarului  comunei Liești.  

                    (2) Aducerea la cunoștința  publica se face  prin afișare  la sediul Primăriei 

comunei Liești și pe pagina web :  www.primaria-liesti.ro. 

 

 

 

 

                       INIȚIATOR, 

PRIMAR, 

 

      Iulian BOȚ  , 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.primaria-liesti.ro/


 

 
 

                         ANEXA 2A  la H.C.L.  nr. 59/30.12.2013  ,  

                    completată prin HCL nr. _____ din _____________ 

 
Pozitia  

(nr.crt.)din  

Anexa care 

 se  

detaliaza 

partial 

 

 

 

Denumire Strada, conform 
Nomenclator stradal 
HCL 29/30.12.2013 

                           

                            Elemente de identificare 

Denumire 
drum conform 
Plan Cadastral 

Lungime (m) Suprafata 
(mp) 

 

 

37 

Strazi 

Liești 

Grigore Alexandrescu DC 1901 402 3069 

Hortensia Papadat Bengescu DC 1898 398 4028 

Ion Minulescu DC 1891 1263 12523 

Panait Cerna DC 1880 285 2664 

Heliade Radulescu DC 1883 241 1947 

Nichita Stanescu DC 1905 1204 19801 

Ion Creanga DC 1855 
DC 1856 

668 9535 

Garabet Ibraileanu DC 1865 335 2790 

George Calinescu DC 1869 360 3332 

Barladului DC 1861 1293 12014 

Barbu St. Delavrancea DC 1902 410 3024 

Demostene Botez 1 DC 1862 
DC 1877 

360 2965 

Demostene Botez 2 DC 1876 73 666 

Demostene Botez 3 DC 1878 30 374 

 

                            ANEXA 2B  la H.C.L.  nr. 59/30.12.2013  ,  

                     completată prin HCL nr. _____ din _____________ 

 
Pozitia  

(nr.crt.)din  

Anexa care 

 se  

detaliaza 

partial 

 

 

 

Denumire Strada, conform 
Nomenclator stradal 
HCL 29/30.12.2013 

 

                         

                            Elemente de identificare 

Denumire 
drum conform 
Plan Cadastral 

Lungime (m) Suprafata 
(mp) 

 

 

 

 

 

38 
Strazi 

Șerbănești 

Dimitrie Cantemir DC 67 1410 13276 

Dreptatii DC 714 398 5322 

Parului DC 1194 317 3670 

Garofitei Lot 1 DC 1087 280 2881 

Garofitei Lot 2 DC 1087 100 1136 

Vlad Tepes DC 1515 498 11351 

Lalelei DC 1344 315 4238 

Castanului DC 1559 507 5389 

Daliei DC 1574 218 2348v 

Plopului DC 1583 325 3114 

Viorelei DC 1558 351 3515 

Salcamului DC 1619 335 4451 

 

 

 



 

 

 

     REFERAT DE APROBARE 
Proiectul de hotărâre privind :  completarea H.C.L.  nr. 59/30.12.2013  de aprobare a Regulamentului 

pentru atribuirea de denumiri și a Nomenclatorului stradal din comuna Liești, cu Anexa nr. 2A -

Detaliere elemente de identificare  Străzi Liești  și Anexa 2 B – Detaliere elemente de identificare   

Străzi Șerbănești , pentru străzile aferente  pozițiilor nr. 37,38  din Anexa  la  HCL  nr. 16/29.04.2010  

privind însușirea inventarului bunurilor  care aparţin domeniului public al comunei Liești  ,  județul 

Galați 

 

 

Proiectul de hotărâre  propune completarea H.C.L.  nr. 59/30.12.2013  de aprobare a 

Regulamentului pentru atribuirea de denumiri și a Nomenclatorului stradal din comuna Liești, cu Anexa 

nr. 2A -Detaliere elemente de identificare  Străzi Liești  și Anexa 2 B – Detaliere elemente de 

identificare   Străzi Șerbănești , pentru străzile aferente  pozițiilor nr. 37,38  din Anexa  la  HCL  nr. 

16/29.04.2010  privind însușirea inventarului bunurilor   

Prin  HCL  nr.16/29.04.2010  privind însușirea inventarului bunurilor  care aparțin domeniului 

public al comunei Liești  , județul Galați,  la poz. 37 și 38 s-au înscris în inventar străzile din fostele sate 

Liești si Șerbănești , înscriindu-se suprafața însumată a acestora. La acea dată nu era aprobat 

Nomenclatorul stradal.  In vederea întocmirii documentației pentru înscrierea  înscrierii in cartea 

funciară este necesară detalierea elementelor de identificare  a străzilor conform Nomenclatorului, 

în acord cu Planul cadastral. O asemenea lucrare este posibilă la nivelul întregii localități  doar odată 

cu întocmirea cadastrului general al comunei, astfel că , pentru a se acoperi exigențele de accesarea 

proiectelor de infrastructură, se procedează la identificarea etapizată a drumurilor  și întocmirea 

documentației cadastrale, funcție de exigențele proiectelor propuse spre aprobare și mijloacele 

financiare existente in bugetul local sau exigențele proiectelor cu finanțare nerambursabilă, după caz.   

Prin HCL nr. 35/26.09.2019 s-a aprobat  oportunitatea si necesitatea investiției  “ 

MODERNIZAREA PRIN ASFALTARE A STRĂZILOR DIN COMUNA LIEȘTI, JUDEȚUL 

GALAȚI, iar prin HCL nr. 36/26.09.2019 s-au aprobat indicatorii tehnico -economici ai investiției. In 

lipsa cărții funciare pentru fiecare dintre străzile din proiect, realizarea investiției nu este posibilă. 

Precizez că , întrucât străzile sunt deja  înscrise în inventar, prin  hotărâre nu se întocmește, nu se 

modifică și nu se actualizează inventarul domeniului public, astfel că nu este necesar avizul ministerului 

de resort. 

  Pentru motivele arătate propun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local, in ședința din data 

de __________, a  proiectului de hotărâre . 

. 

 

 

  .    Inițiator,  

PRIMAR, 

BOT IULIAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEȘTI 

P R I M A R 
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 RAPORT DE SPECIALITATE  

                                   la  Proiectul de hotărâre privind :  completarea H.C.L.  nr. 

59/30.12.2013  de aprobare a Regulamentului pentru atribuirea de denumiri și a 

Nomenclatorului stradal din comuna Liești, cu Anexa nr. 2A -Detaliere elemente de 

identificare  Străzi Liești  și Anexa 2 B – Detaliere elemente de identificare   Străzi 

Șerbănești , pentru străzile aferente  pozițiilor nr. 37,38  din Anexa  la  HCL  nr. 

16/29.04.2010  privind însușirea inventarului bunurilor  care aparţin domeniului public al 

comunei Liești  ,  județul Galați 

 

 

 

Proiectul de hotărâre este inițiat de Primarul comunei Liești conform prevederilor 

art. 136, alin.(1) din Codul Administrativ. 

Prin Referatul de aprobat se justifică oportunitatea și necesitatea promovării 

proiectului de hotărâre. 

           Declarația secretarului general al comunei Liești  certifică faptul că străzile din 

comuna Liești se regăsesc în domeniul public potrivit legii , sunt însușite in Inventarului 

domeniului public al comunei Liești  și nu sunt înregistrate litigii pe rolul instanțelor  cu 

privire la dreptul de proprietate publică asupra acestora. 

            Hotărârea nu  modifică și nu actualizează inventarul domeniului public al 

comunei, străzile regăsindu-se in Inventarul domeniului public al comunei Liești încă din 

anul 2001, când a fost adoptată HCL nr. 18/26.06.2001, aprobat prin Anexa 35 ( poz.  

39,40) la  HG  nr. 562/2002  și ulterior actualizat și aprobat prin HCL nr. 16/29.04.2010 

și HG nr. 678/2011 (poz. 37,38) , astfel că nu este necesar avizul ministerului de resort. 

 Documentația topografică întocmită pentru fiecare stradă va permite intabularea  și 

realizarea proiectelor în investițiile de infrastructură atât de necesare dezvoltării 

localității.   

           Se asigura o corecta încadrare in drept a stării de fapt, motiv pentru care, consider 

ca proiectul de hotărâre este necesar, legal si oportun. 

           Este de competenta Consiliului Local ca in ședința  sa dezbăta si sa adopte 

proiectul de hotărâre . 

 

 

 

 Inspector superior, 

   Ion Gațu 
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