
din data de 17.02.2022
privind completarea HGL $iria nr.16131.01.2022 privind aprobarea

Nomenclatorului stradal al Comunei Siria

Consiliul local al comunei $iria avAnd in vedere:
- proiectul de hoterare inaintat de Primarul comunei $irta;
- referatul de aprobare nr. 1914116.02.2022 a initiatoru lu i Primarul comunei $iria, in care

se arati necesitatea efectuirii demersurilor pentru organizarea recensamAntului populaliei :

gi locuinlelor runda 2021 in teritoriu;
I raportul de specialitate nr.1917116.02.2022 inaintat de secretarul general al comunei

Siria;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local $iria,
- HCL Siria nr.16/31.01.2Q22priuind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei $iria

linAnd cont de Prevederile:
-art 5 din Legea nr'711996 din Legea cadastrului 9i publicitatii imobiliare' republicati

cu modificdrile Qi completerile ulterioare;
-art.453 lit g din Legea nr.22712015, privind Codul Fiscal cu modificdrile 9i completirile

ulterioare.
-art.7 din HG nr.77712016 privind structura, organizarea qi funclionarea Registrului

electronic national al nomenclaturilor stradale, cu modificdrile ulterioare;

-Ordinul ANCpI nr.448l2017 pentru aprobarea normelor tehnice privind procedurile de

lucru specifice Registrului electronic national al nomenclaturilor stradale;

- art.34 alin.3, lit. d din oUG nr.1912020 privind organizarea 9i desfigurarea

recensimantului populaliei gi locuinlelor din Romania in anul 2021, cu modificirile 9i

completdrile ulterioare;
- art129 alin.2 lit.c ai alin.6 lit.d din oUG nr.5712019 privind codul Administrativ, cu

modificdrile qi completarile ulterioare;
in temeiul art.139 alin. 3 lit. g din oUG nr. 5712019 privind codul administrativ, cu

modificerile ulteriore, cu 12 voturi pentru

HOTARA9TE:

Art.1 (1) Se aproba completarea Hotdrdrii consiliului Local Siria

nr.16/fr]-'l .2022 privind aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei $iria,
cu satele componente $iria, Galsa 9i Masca prin introducerea in cuprinsul

hotSrdrii a unui nou articol cu nr. 5, care va avea urmetorul continut:

..Noul nomenclator stradal al comunei $iria, aprobat prin prezenta hotdr1re se
'va 

aplica dupd finalizarea activitdlii de colectare a datelor Recensdm1ntului
poputaliei gi iocuin[elor din comuna $iria runda 2021 in teritoriu, respectiv luna

august 2022."
Art.2 Cu ducerea la indePlinire a

incredinteazi compartimentele 9i serviciile
Comunei Siria.

prevederilor prezentei hotdrAri se
de specialitate din cadrul Primiriei



Art.3 (1) Prezenta hotdrare se comunicd Instituliei Prefectului judetul

Arad,ln vederea exercitdrii controlului cu privire la legalitate 9i se aduce la

cunogtinld publicd prin grija secretarului comunei $iria'' ' (2) Aducerda'la cunogtinli publicd se face prin afigare la sediul

Primdriei comunei $iria 9i se comunicd cu:

- Primarul comunei $iria;
Secretarul comunei $iria;

- Serviciulfinanciar-contabil.
- ComPartimentulurbanism;
- Compartimentulagricol;
- Compartimentul asistenld sociali 9i
- Serviciul Public Comunitar Local

Comunei$iria;
- OCPI;
- INS.

PRE9EDINTE DE 9EDINTA,
Berki Cristina

autoritate tutelari;
de Eviden[d a Persoanelor a

AVIZAT DE LEGALITATE,
r general,

jr. Sdrb


