
 

                                             HOTĂRÂREA  nr. 39 
                                                        Din 31.08.2020 

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 :  6775 / 03.08.2020 

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

31.08.2020; 
Având în vedere Referatul de aprobare  nr. 6774 / 03.08.2020 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. 6774 / 03.08.2020; 

Având în vedere raportul de specialitate  nr. 7146 / 17.08.2020  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; 
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In temeiul  dispozițiilor art. 129,alin.(1),  , alin.(2), lit. (c),     alin.(9) , ale art. 139 , 
alin. (3) și art.196 alin. (1)  lit. a), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

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. 
 
 
 
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Costică CRISTEA   Contrasemnează,                             
Secretarul general a  comunei Liești, 

__________________________     Vasile AVADANEI 

 __________________________ 

 


