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      HOTĂRÂREA NR. 16 

      din data de 31.01.2022 
privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Șiria 

 

      Consiliul local al comunei Şiria având în vedere: 
   -   proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Șiria; 

-    referatul de aprobare nr. 117/06.01.2022 a inițiatorului Primarul comunei Şiria; 
- raportul de specialitate 118/06.01.2022 înaintat de secretarul general al comunei Șiria; 
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Şiria, 
- HCL Șiria nr.25/28.02.2018 privind aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Șiria, 

modificată prin HCL nr.13/30.01.2020. 
- HCL Șiria nr.109/16.07.2020 privind atribuirea de denumiri unor străzi în satele Galșa și 

Mâsca din comuna Șiria; 
- HCL nr.142/27.10.2021 privind  atribuirea de denumiri unor străzi în satele Șiria, Galșa 

și Mâsca din comuna Șiria; 
- HCL Șiria nr.7 /31.01.2022 privind  atribuirea de denumiri unor străzi în satul Șiria, 

comuna Șiria, județul Arad; 
      ţinând cont de prevederile: 

-art.5 din Legea nr.7/1996 din Legea cadastrului și publicității imobiliare, republicată 
cu modificările și completările ulterioare; 
-art.453 lit.g din Legea nr.227/2015, privind Codul Fiscal cu modificările și completările 
ulterioare. 
-art.7 din HG nr.777/2016 privind structura, organizarea și funcționarea Registrului 
electronic național al nomenclaturilor stradale, cu modificările ulterioare; 
-Ordinul ANCPI nr.448/2017 pentru aprobarea normelor tehnice privind procedurile de 
lucru specifice Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale; 

          - art.129 alin.2 lit.c şi alin.6 lit.d din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
în temeiul art.139 alin. 3 lit. g din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările ulteriore, cu  15 voturi pentru 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1  Se aprobă Nomenclatorul stradal al Comunei Șiria, cu satele 
componente Șiria, Galșa și Mâsca conform anexelor nr.1, nr.2 și nr.3 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredințează compartimentele și serviciile de specialitate din cadrul Primăriei 
Comunei Șiria. 

Art.3 La momemntul adoptării prezentei hotărâri orice alte dispoziții 
contrare își încetează aplicabilitatea. 

Art.4 (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul 
Arad, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Şiria. 
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  (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul 
Primăriei comunei Şiria și se comunică cu: 

- Primarul comunei Şiria; 
- Secretarul comunei Șiria; 
- Serviciul financiar-contabil. 
- Compartimentul urbanism; 
- Compartimentul agricol; 
- Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară; 
- Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor a 

Comunei Șiria. 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      AVIZAT DE LEGALITATE,                         
Tuturici Traviata Lorena                                        Secretar general, 
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