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HOTĂRÂREA NR. 8 

 
   29 ianuarie 2014 

 

Privind  aprobarea atribuirii de denumiri de străzi în Miercurea Nirajului 

şi a nomenclatorului stradal al oraşului 

 

 

Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând expunerea de motive şi proiectul de 

hotărâre iniţiat de dl. Primar Tóth Sándor, precum şi raportul de specialitate al Srviciului de urbanism 

cadastru, agricol şi amenajarea teritoriului; 

Văzând Avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică, 

programe economico – sociale – industriale, buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat 

al oraşului, investiţii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism 

Ţinând seama de avizul favorabil nr. 8/19.12.2013 al Comisiei de atribuire de denumiri a 

Judeţului Mureş; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) Legea nr. 7/1996 

privind cadastrul şi publicitatea imobiliară;  

În temeiul art. 36 alin. (2) litera ,,c”, alin. (5) lit. ,,d” art. 45 alin. (3) lit. ,,e”, art. 117 lit. ,,a” din 

Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

  

    Art.  1. Se aprobă atribuirea de denumiri unui număr de 27 de străzi din oraşul Miercurea 

Nirajului, conform anexei nr. 1. care face parte integrantă la prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă schimbarea denumirii unui număr de 2 străzi din oraşul Miercurea Nirajului, 

conform anexei nr. 2 care face parte integrantă la prezenzenta hotărâre. 

 Art. 3. Celelalte denumiri de străzi din oraşul Miercurea Nirajului rămân neschimbate. 

Art. 4. Se aprobă nomenclatorul stradal al oraşului Miercurea Nirajului, conform anexei nr. 3. 

 Art. 5. Se aprobă atribuirea de numere administrative noi conform anexei nr. 4 la hotărâre. 

 Art. 6. Serviciul de urbanism, cadastru, agricol şi amenajarea teritoriului va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentai hotărâri; 

Art. 7. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului 

oraşului Miercurea Nirajului, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, tuturor instituţiilor publice 

interesate în vederea operării modificărilor în baza lor de date şi la cunoştinţă publică.    
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