
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

COMUNA MONEASA 

PRIMĂRIA 
Adresa: loc. Moneasa,str.Principala nr. 72, jud. Arad; Cod poştal 317220; 

tel: 0257313010 ; fax:0257313026 ; Cod fiscal 3520164 

E-mail: primariamoneasa@gmail.com, WEB: www.primariamoneasa.ro 

 
 

                                             HOT RÂREA NR.54 

                                                   din 20.07.2018 

privind  aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Moneasa, județul 
Arad. 

 

        Consiliul Local al comunei Moneasa, județul Arad, având în vedere: 
-referatul de specialitate, nr. 1810 din 16.07.2018; 

-expunerea de motive a Primarului, nr. 1811 din 16.07.2018; 

-ordonanta Guvernului nr.63/2002, actualizata, privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri; 

-art. 3 din Cartea european  a autonomiei locale , adoptat  la Strasbourg la 
15 octombrie 1985 , ratificat  prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) din Codul civil; 

-art.5 din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996 , 

republicata , cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art. 453 lit. g) din legea nr. 227/2015 Codul Fiscal cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- legea nr.52/2003 privind transparenţa decizional  în administraţia 

public , cu modific rile şi complet rile ulterioare; 
- art.36 alin. alin. (2), litera c) si alin. (5 )litera d) din Legea nr. 

215/23.04.2001 privind administraţia public  local  ,republicata, cu 
modific rile şi complet rile ulterioare; 
-raportul comisiilor de specialitate ,din cadrul Consiliului Local al Comunei 

Moneasa; 

- votul consilierilor locali prezenti la sedinta:  

“pentru”__9__,”impotriva”__-__, “abtineri”____-___. 

 

      

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicat , cu 
modific rile şi complet rile ulterioare,  
 

                                                   HOT RÂSTE 

 

 Art.1 - Se aproba Nomenclatorul stradal al comunei Moneasa, 

județul Arad, conform anexei nr.1 si 2, parte integrant  din prezenta 
Hot râre.  
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 Art.2- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hot râri se 
încredințeaz  Primarul comunei Moneasa, prin Compartimentul 
Urbanism, din cadrul Aparatului de specialitate a Primarului; 

 Art.3.- Prezenta hot râre se comunic , prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prev zut de lege cu: 
                    -OCPI Arad; 

                    -Instituția Prefectului-judetului Arad; 

                    -cet țenilor comunei prin postare pe 

siteul:primariamoneasa@gmail.com 

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA,                                          SECRETAR,       

SODINCA MARIUS CRISTIAN                                        PUIE IOAN 
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