
 

 

 

 

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E  
nr. 67 din 07.10.2022 

 privind aprobarea atribuirii de denumiri pentru străzile din comuna TRUȘEȘTI 

 
  

 Consiliul local al comunei Truşeşti, judeţul Botoşani, 

 analizând instrumentele de prezentare şi motivare care însoţesc proiectul de hotărâre privind 

aprobarea atribuirii de denumiri pentru străzile din comuna Trușești, respectiv: 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Truşeşti, înregistrat la nr. 8173/07.10.2022, 

- raportul de specialitate al consilierului superior din cadrul Compartimentului de urbanism 

al aparatului de specialitate al Primarului comunei Trușești, înregistrat la nr. 

8174/07.10.2022, 

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Trușești, 

având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:  

a) art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2), art. 138 alin. (1) și alin. (4) din Constituția 

României, republicată; 

 b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

d) art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 e) art. 7 din H.G. nr. 777/2016 privind structura, organizarea sj functionarea Registrului 

electronic național al nomenclaturilor stradale si ale Ordinului nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic național al nomenclaturilor 

stradale; 

f) art. 453 lit. g) din Legea 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal; 

g) art. 2 lit. „d” şi art. 3, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările  ulterioare, aprobată prin Legea nr. 48/2003, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 h) art. 7 din Ordinul M.A.I. nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a 

comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, 

realizând publicarea anunțului privind elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea 

Nomenclatorului stradal al comunei Trușești, în contextul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 

privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, înregistrat la nr. 
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67 din 07.10.2022 și care a făcut obiectul afișării la Primărie, în spațiul accesibil publicului si pe pagina 

de internet la adresa: www.primaria-trusesti.ro,  

având în vedere avizul favorabil al Comisiei de atribuire de denumiri a Judeţului Botoşani, nr. 

___ din _______ 2022; 

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (6) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;  

în temeiul prevederilor 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 atribuirea de denumiri pentru străzile din comuna Trușești, conform Anexei 

nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică  în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 

general al comunei,  în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Trușești, Instituției Prefectului 

- Județul Botoșani şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul primăriei precum și pe pagina 

de internet www.primaria-trusesti.ro..  

 
 

INIȚIATOR, 

P R I M A R,  

Petru – Grișa Ailenei 

 

 

Avizat pentru legalitate: 

Secretar general comună, 

Oltița Terciu 

http://www.primaria-trusesti.ro/


 

 

 

R E F E R A T   DE   A P R O B A R E 
Nr . 8173  din  07.10.2022 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea  atribuirii  de denumiri pentru  străzile din comuna 

Trușești 

 

 

            Am inițiat acest proiect de hotarare în conformitate cu prevederile: 

a) art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2), art. 138 alin.(1) și alin.(4) din Constituția 

României, republicată; 

  b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

d) art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 e) art. 7 din H.G. nr. 777/2016 privind structura, organizarea sj functionarea Registrului 

electronic national al nomenclaturilor stradale si ale Ordinului nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic national al nomenclaturilor 

stradale; 

        f)  art. 453 lit. g) din Legea 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal; 

       g)  art. 2 lit. „d” şi art. 3, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările  ulterioare, aprobată prin Legea nr. 48/2003,cu 

modificările și completările ulterioare; 

 h) art. 7   din   Ordinul   M.A.I.   nr.  564/2008   pentru   aprobarea Regulamentului de funcţionare 

a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti   

potrivit cărora 

”(1) Nomenclatura stradală se aprobă prin hotărâre a consiliului local, se organizează pe 

fiecare localitate şi reprezintă evidenţa primară unitară care serveşte la atribuirea denumirii străzii 

şi a numărului administrativ.  

(2) Registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale reprezintă sistemul unic de 

referinţă la nivel naţional, în care sunt înscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor, 

oraşelor şi al municipiilor. Registrul este obligatoriu de utilizat de instituţiile şi autorităţile 

administraţiei publice centrale şi locale în activitatea specifică. Agenţia Naţională asigură 

instituţiilor şi autorităţilor publice, precum şi notarilor publici accesul liber şi gratuit la registru. 

  

ROMÂNIA 
 COMUNA TRUȘEȘTI  
JUDEŢUL BOTOŞANI  

 

 
 
 



  (3) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a furniza şi actualiza datele cu 

privire la nomenclatura stradală proprie din registrul electronic al nomenclaturilor stradale. De 

asemenea articolul 453 lit. „g” din Legea 227/08.09.2015 Codul Fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare prevede: ,,nomenclatura stradala - lista care contine denumirile tuturor 

strazilor dintr-o unitate administrativ-teritoriala, numerele de identificare a imobilelor pe fiecare 

strada in parte, precum si titularul dreptului de proprietate al fiecarui imobil; nomenclatura stradala 

se organizeaza pe fiecare localitate rurala si urbana si reprezinta evidenta primara unitara care 

serveste la atribuirea adresei domiciliului/resedintei persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, 

precum si a fiecarui imobil, teren si/sau cladire”.  

Față de cele prezentate, va propun spre dezbatere și aprobare Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea privind aprobarea  atribuirii  de denumiri pentru  străzile din comuna Trușești.  

 

 

 

 

PRIMARUL COMUNEI TRUȘEȘTI, 

Ailenei Petru Grișa 



 

 

 

R A P O R T   D E   S P E C I A L I T A T E 

Nr. 8174 din 07.10.2022 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea  atribuirii  de denumiri pentru  străzile din comuna Trușești 

 

 

 

Subsemnatul Teodorescu Constantin, având funcția de Consilier I S în cadrul Compartimentului 

de urbanism al aparatului de specialitate al Primarului comunei Trușești, județul Botoșani, propun 

supunerea spre dezbatere și aprobarea Consiliului Local al comunei Trușești, proiectul de hotărâre privind 

aprobarea atribuirii de denumiri pentru străzile din comuna Trușești. 

Proiectul de hotărâre a fost elaborat avându-se în vedere următoarelor prevederi legale:  

a) art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2), art. 138 alin.(1) și alin.(4) din Constituția 

României, republicată; 

  b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

d) art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 e) art. 7 din H.G. nr. 777/2016 privind structura, organizarea sj functionarea Registrului 

electronic national al nomenclaturilor stradale si ale Ordinului nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic national al nomenclaturilor 

stradale; 

        f)  art. 453 lit. g) din Legea 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal; 

       g)  art. 2 lit. „d” şi art. 3, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările  ulterioare, aprobată prin Legea nr. 48/2003,cu 

modificările și completările ulterioare; 

 h) art. 7   din   Ordinul   M.A.I.   nr.  564/2008   pentru   aprobarea Regulamentului de funcţionare 

a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti   

       Consider necesară atribuirea de denumiri la străzi având în vedere multiple solicitări înaintate de 

Oficiul Registrului Comerțului Botoșani prin care ne solicită adrese de sediu social pentru înființarea 

agenților economici, persoanelor fizice autorizate și asociațiilor familiale și ținând  seama  că este 
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nevoie  de o îmbunătățire a activității de corespondență poștală a Primariei și a cetățenilor comunei 

Trușești. 

       Denumirile străzilor propuse  în cadrul comisiei de specialitate a consiliului local, alegerea 

acestora s-a făcut în funcție de tradițiile locale, numele vechi ale zonelor din localitate, personalității 

locale și naționale cât și după reperele ce se află pe traseul străzilor. 

        Denumirile de personalități locale  s-au adoptat dupa cum urmează : 

- Prof. Dr. Costinescu Neculai – S-a nascut in localitatea Ionășeni, Fondatorul şcolii 

moderne de otorinolaringologie din Moldova. 

- Demostene Botez - a fost un scriitor și publicist român, academician (membru 

corespondent din 1963) și avocat (licențiat în drept al Facultății din Iași). În memoria sa, 

Liceul teoretic din Trușești poartă numele „Demostene Botez”. 

- Dr. Ioniță Nicu - este un deputat român în legislatura 1996-2000, ales în județul Botoșani 

pe listele partidului PDSR. Nicu Ioniță a fost medic internist iar în cadrul activității sale 

parlamentare a fost membru în grupul parlamentar de prietenie cu India. 

 

 

 

Consilier I S,  

Constantin Teodorescu 


