
COMUNA GRIVIŢA 

JUDEŢUL VASLUI 

Nr. 3846/19.08.2020   

 

P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E 

privind atribuirea de denumiri străzilor de pe teritoriul administrativ al comunei Griviţa 

şi aprobarea Nomenclatorului stradal 
 

Având  în vedere: 

 - Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - art. 453 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - H.G. nr. 1361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic 

naţional al nomenclaturilor stradale; 

 - O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  - Avizul nr. …../…………., emis de Comisia de atribuire de denumiri a județului Vaslui 

prin care se avizează favorabil proiectul privind atribuirea de denumiri străzilor de pe teritoriul 

administrativ al comunei Griviţa;  

În temeiul art. 136 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Primarul comunei Griviţa, propun. 

 

Art. 1. - Se aprobă atribuirea de denumiri străzilor din cele trei sate componente ale 

comunei Griviţa, conform Anexelor nr. 1, nr. 2 şi nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

Art. 2. - Se aprobă Nomenclatorul stradal al comunei Griviţa, conţinând denumirile 

tuturor străzilor şi numerele de identificare a imobilelor pe fiecare stradă, pentru satele 

componente ale comunei Griviţa, prevăzut în Anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

Art. 3. - Se aprobă achiziționarea, în condițiile legii, a plăcuțelor cu denumiri de străzi și 

a celor cu numere de identificare, pentru toate imobilele inventariate la art. 2. 

Art. 4. - Primarul comunei Griviţa cu sprijinul compartimentului Finanţe - contabilitate 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. - Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin 

grija secretarului general al comunei. 

 

         Primar                              Avizat pentru legalitate 

        Alina-Iuliana Munteanu                          Secretar general  

                                                                                         Bogdan-Constantin Vătafu 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA GRIVIŢA 

JUDEŢUL VASLUI  

Nr. 3847/19.08.2020 

 

R E F E R A T  D E  A P R O B A R E 

la proiectul de hotărâre 

privind atribuirea de denumiri străzilor de pe teritoriul administrativ al comunei Griviţa 

şi aprobarea Nomenclatorului stradal 

 

 În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a fost 

iniţiat proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus. 

 Proiectul are drept scop aprobarea atribuirii de denumiri străzilor de pe teritoriul 

administrativ al comunei Griviţa şi aprobarea Nomenclatorului stradal. 

În prezent, în comuna Griviţa nu există denumiri de străzi pentru nici una din străzile 

existente. Numerotarea proprietăţilor se realizează, în prezent, printr-un sistem care pornește de 

la numărul 1 la începutul străzii prinicipale, continuându-se numerotarea pe fiecare stradă de la 

intersecția cu strada principală, revenind cu numerotarea în aceeași intersecție pe latura cealaltă 

a străzii, continuând apoi tot pe strada principală până la următoarea stradă care o interesectează. 

Acest sistem de numerotare este depășit, având o serie de dezavantaje majore. Locațiile 

adreselor se pot identifica foarte greu. Intervențiile pompierilor, salvării sunt mult îmgreunate 

din lipsa unor denumiri clare ale străzilor și posibilitatea urmăririi numerelor caselor. 

Prin înființarea Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale, în baza 

Hotărârii Guvernului nr. 777/2016, se impune atribuirea de denumiri străzilor străzilor, 

respectând reglementările legale elaborate în domeniu pentru organizarea și evidența acestor 

date. 

 Având în vedere cele expuse şi ţinând cont de faptul ca aprobarea proiectului de hotărâre  

intră în competenţa Consiliului local, ca autoritate deliberativă a administraţiei publice locale, 

am iniţiat acest proiect de hotărâre, pe care vă rog să-l adoptaţi în forma redactată. 

 

Primar 

Alina-Iuliana Munteanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


