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HOTĂRÂREA nr. 52/2022
privind aprobarea Regulamentului cu privire la atribuirea sau schimbarea de

denumiri de străzi și atribuirea numerelor poștale imobilelor din comuna Dănești

Consiliul Local al comunei Dănești, județul Harghita, întrunit în şedinţă ordinară
din data de 28 noiembrie 2022;

Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri de străzi și atribuirea numerelor poștale
imobilelor din comuna Dănești;

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr._____/2022 a primarului comunei Dănești;
- Raportul de specialitate nr._______/2022 întocmit, referentul în cadrul

Compartimentului agricol;
- Avizul tuturor comisiilor de specialitate ai consiliului local;
- Anunțul nr._____/2022 cu privire la aducerea la cunoștință publică a proiectului

de hotărâre prin afișare la sediul și site-ul primăriei comunei Dănești, precum și
Procesul-verbal de afișare nr.____/2022, încheiat în contextul prevederilor art.7 din
Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Luând în considerare dispozițiile art.2 lit.„d”, art.3 alin.(1) din Ordonanța
Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și
completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.„c”, alin.(6) lit.„d”, art. 139
alin. (1) și art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind atribuirea sau schimbarea de denumiri de
străzi și atribuirea numerelor poștale imobilelor din comuna Dănești, confom Anexei
care face parte intergrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul comunei Dănești prin Compartimentul agricol, urbanism, amenajarea
teritoriului.
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Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general, în
termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Dănești, Compartimentului agricol, ,
Instituției Prefectului județului Harghita şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la
sediul primăriei şi prin publicare pe pagina de internet al instituției, la adresa:
www.danfalva.ro.

Comuna Dănești, la 28 noiembrie 2022.

Președintele de ședință, Contrasemnează pentru legalitate:
Süket Norbert-Szilveszter Secretarul general al

C OMUNE I DĂNEȘTI
Bogács Angyalka-Klára

 ………………….……………

 ………………….………………

http://www.danfalva.ro
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Anexa la HCL nr.____/2022

R E G U L A M E N T
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri de străzi și atribuirea numerelor

poștale imobilelor în comuna Dănești

Art.1. Atribuirea sau schimbarea de denumiri de străzi se face prin Hotărâre a
Consiliului local Dănești în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului
nr.63/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. (1) Pot face propuneri privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
persoanele fizice sau juridice interesate, cu condiția unei motivări riguroase.

Propunerile persoanelor fizice sau juridice interesate se vor depune la secretariatul
primăriei comunei Dănești, urmând a fi analizate și supuse spre aprobare sau promovate,
avizate și adoptate conform reglementărilor legale în vigoare.

(2) Pot face, de asemenea, propuneri privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
consilierii locali sau primarul comunei. Propunerile astfel făcute se vor prezenta ca
proiecte de hotărâri.

Art.3. Procedurile de inițiere, prezentare, analiza, avizare și adoptare a proiectelor de
hotărâri privind atribuirea sau schimbarea de denumiri urmează regulile prevederilor
Ordonanței Guvernului nr.63/2002, privind atribuirea de denumiri.

Art.4. (1) Proiectele de hotărâri privind atribuirea sau schimbarea de denumiri cu
documentația aferentă(referatul de aprobare a inițiatorului, raportul de specialitate al
compartimentului de resort din cadrul primăriei, alte documente de referință) se vor
depune la secretarul general al comunei, în vederea transmiterii spre analizare și avizare
de către Comisia de atribuire de denumiri județeană, constituită în conformitate cu
prevederile Ordonanței Guvernului nr.63/2002.

(2) După analiza și avizare de către Comisia de atribuire de denumiri județeană,
proiectele de hotătâri împreună cu documentația aferentă și avizul Comisiei de denumiri
se vor remite secretarului general al comunei, pentru a fi supuse procedurilor de
adoptare.

Art.5. La analiza propunerilor pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri, precum
și pentru întocmirea proiectelor de hotărâri privind aprobarea sau respingerea
propunerilor respective, se vor avea în vedere următoarele criterii orientative privind
arterele de circulație:
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a) Denumirile cu caracter artistic, istoric, geografic, militar, politic, etc. vor fi de
preferință legate de istoricul comunei sau al regiunii;

b) Numele de persoane se vor putea atribui la cel puțin 3 ani de la încetarea din viață
a acestora;

c) Se vor încerca, pentru o mai bună orientare, gruparea pe cât posibil pe zone a
denumirilor ce cuprind aceeași sferă de activitate;

d) Păstrarea denumirilor de artere care au intrat în tradiția comunei;
e) O arteră de circulație va trebui să constituie de regulă o entitate care va purta o

singură denumire;
f) Atribuirea numerelor de persoane se va vace cu precădere dintre cele ale

personalităților cu adevărat importante în cultura, economia, politica sau în viața
comunității și a comunei;

g) O denumire poate fi atribuită o singură dată; se va urmări eliminarea situațiilor în
care două artere de circulație de categorii diferite – strada și intrare – au aceleași
denumiri.
Art.6. (1) Primarul va desemna, potrivit Regulamentului de organizare și

funcționare a Primăriei, compartimentul responsabil care va ține evidența tuturor
denumirilor de artere de circulație precum și istoricul acestora.

(2) La cererea persoanelor fizice sau juridice interesate compartimentul desemnat
potrivit aliniatului precedent, va elibera documentele specifice/certificate care vor
prezenta succesiunea denumirilor și informațiile privind evoluția adreselor poștale.

(3) Modul de prezentare și motivarea solicitărilor de certificate, precum și forma
acestora se vor stabili prin Dispoziția primarului comunei Dănești.

Art.7. Denumirea arterei de circulație va fi înscrisă pe indicatoarele stradale, al
căror model va fi stabilit de Primăria comunei Dănești.

Art.8.(1) Indicatoarele pentru denumirea arterelor de circulație se vor fixa cel
puțin în zona intersecțiilor la loc vizibil. În situația deterioării, acestea se vor înlocui prin
grija Primăriei comunei Dănești.

(2) Existenta indicatoarelor stradale pentru fiecare arteră de circulație în parte, se va
verifica periodic, cel puțin la termen de un an de către unitatea administrativă.

Art.9. Controlul conținutului și formei indicatoarelor stradale ce se amplasează
sau se înlocuiesc se va realiza de către compartimentul de specialitate al primăriei,
desemnat de Primarul comunei Dănești, potrivit Regulamentului de organizare și
funcționare al acestuia.
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Art.10. Consiliul local va prevedea în bugetul local propriu sursele necesare pentru
activitatea de fixare, verificare, întreținere și înlocuire a indicatoarelor care denumesc
arterele de circulație administrate.

Art.11. Orice imobil se va identifica printr-un număr poștal care va fi fixat vizibil,
prin grija proprietarului, în termen de 30 de zile de la preluarea acestuia de la Primăria
comunei Dănești.

Art.12. (1) Numărul poștal se stabilește de către compartimentul responsabil din
cadrul Primăriei comunei Dănești.

(2) În situații deosebite, imobilele se pot renumerota, urmând ca noile adrese să fie
comunicate proprietarilor, instituțiilor și persoanelor fizice interesate(administrații
financiare, Poliții, etc.), prin grija compartimentului responsabil din cadrul Primăriei.

(3) Conținutul și forma actelor și documentațiilor necesare operațiunilor de atribuire
și atestare a numerelor poștale, precum și procedurile de prezentare(propunere) analiza
și rezolvare a solicitărilor în cauză, se vor stabili prin Dispoziție a primarului.

(4) Cheltuielile ocazionate de schimbarea denumirilor străzilor(schimbarea actelor
de identitate ai celor afectați, respectiv actele persoanelor aferente, date de identificare
ale persoanelor juridice, după caz) se vor suporta de către solicitanți, iar confecționarea
indicatoarelor denumirilor de străzi, a plăcuțelor indicatoare cu numărul poștal atribuit,
actualizarea bazelor de date al instituției și suport topo, după caz, etc., se vor suporta din
bugetul local al unității administrativ-teritoriale.

Art.13. Numerotarea se efectuează conform Ghidului Tehnic privind verificarea și
actualizarea denumirii străzilor și a numerotării clădirilor. În cazul divizării ulterioare a
unui imobil se adaugă la numărul respectiv o literă majusculă în ordine alfabetică.

Art.14. Odată cu comunicarea numărului poștal, Primăria va transmite și plăcuța
indicatoare cu numărul poștal atribuit.

Art.15. Primăria va ține evidența adreselor poștale pentru fiecare imobil în parte.

Art.16. Denumirile arterelor de circulație și adreselor poștale ale imobilelor din
Comuna Dănești sunt informații de interes public, Primăria fiind obligată să organizeze
și să gestioneze un sistem informatizat de acces gratuit la aceste informații.
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Dăneşti, la 28 noiembrie 2022

Președintele de ședință, Contrasemnează pentru legalitate:
Süket Norbert-Szilveszter Secretarul general al

C OMUNE I DĂNEȘTI
Bogács Angyalka-Klára

 ………………….……………

 ………………….………………


	- Raportul de specialitate nr._______/2022 întocmi

