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PROIECT DE HOTÂRARE  
privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Fântânele, județul Constanța,   

 
 

Primarul  comunei Fântânele, județul Constanța, în baza prerogativelor stabilite de lege și a 

inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr.114 /09.07.2021,  în calitatea sa de inițiator, având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Compartimentului Registru agricol din cadrul aparatului de de specialitate al 

Primarului  comunei Fântânele , înregistrat sub nr. 115 /09.07.2021; 

- Dispozițiile Legii nr. 52/2003, republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică;  

- art.120 alin. (1) și art.121  alin.(1) și alin.(2) din Constitutia României, republicată; 

- art. 3 paragraful 2 și art.4 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg pe 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 

- art.7 alin.2 din Codul civil , adoptat prin Legea nr.287/2008, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică administrativă pentru eleborarea actelor 

normative, republicată; 

- art. 5 alin.(1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art.6, art.7 și art.8 din H.G.nr.777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului 

electronic naţional al nomenclaturilor stradale;Ordinul A.N.C.P.I.nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale 

- art.453 lit.g) din Legea nr.277/2015 – Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

 

PROPUNE 

 

Art. 1. Aprobarea  Nomenclatorului stradal al comunei Fântânele, județul Constanța, conform 

Anexei, care face parte integrată din prezentul Proiect de hotărâre. 



Art.2. Primarul comunei Fântânele, prin întregul  aparat de specialitate, va aduce la îndeplinire 

prevederile hotărârii. 

Art.3. Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare  

din data de    se transmite, de Secretarul general al comunei Comisiei de specialitate nr.1: 

Agricultură, Activități economico – financiare, Amenajarea teritoriului și urbanism, în vederea examinării, formulării de 

amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea 

proiectului. 

 

 

                 INIȚIATOR 
          PRIMARUL COMUNEI FÂNTÂNELE  

                      Ion Adrian ROȘU 
  Avizat pentru legalitate: 

                              Secretar general  al comunei 
                          Arina – Raluca ȘTEFĂNICĂ 
 
 
 
Fântânele 
Nr:113 
Data:09.07.2021 
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                 Anexa la Proiectul de hotărâre nr.113/09.07.2021 
 

NOMENCLATOR STRADAL 
 AL COMUNEI FÂNTÂNELE, JUDEȚUL CONSTANȚA 

 

 
Nr. crt.  

 
Categorie drum 

 
Denumire  

Număr poștal 

Dreapta  Stânga 

1. Strada Basarabiei 1 - 181 2 - 134 

2. Aleea Basarabiei 1 - 3 - 

3. Strada Nufărului 1 – 47  2 - 24 

4. Strada Constantin - Brâncoveanu 1 - 39 2 - 48 

5. Strada Burebista 1 - 9 2 - 8 

6. Strada Vlad Țepeș 1 - 9 2 - 14 

7. Strada Mircea cel Bătrân 1 - 17 2 - 16 

8. Strada Mihai Eminescu 1 - 15 2 - 8 

9. Strada Tudor Vladimirescu 1 - 15 2 - 50 

10. Strada Mihai Viteazu 1 – 15 2 - 18 

11. Aleea  Mihai Viteazu 1 - 7 2 

12. Aleea Luminișului 1 - 7 2 - 6 

13. Aleea Stejarului 1 - 9 2 - 10 

14. Strada Mihai Pavel 1 - 35 2 - 18 

15. Strada Caliacra 1 - 63 2 - 34 

16. Strada Decebal 1 - 37 2 – 40 

17. Strada Ștefan cel Mare I 1 - 7 2 - 12 

18. Strada Ștefan cel Mare II  1 - 5 2 - 12 

19. Strada Traian 1 - 39 2 - 28 

20. Strada Dobrogei 1 - 3 2 - 70 

21. Aleea Dobrogei 1 - 3 2 

22. Aleea Nicolae Bălcescu 1 - 3 2 - 8 

23. Aleea Bisericii -  - 

24. Aleea Sinaia - -  

25. Strada Histriei 1 - 21 - 

26. Strada Nicolae Iorga 1 - 15 2 - 20 

27. Aleea Nicolae Iorga 1 - 3 - 

28. Strada Alexandru Ioan Cuza 1 - 27 2 - 22 

29. Strada Castelului  - - 

30. Aleea Castelului 1 - 3 2 - 4 

31. Aleea Liliacului 1 2 - 4 

32. Aleea Caliacra 1 - 3 2 - 4 

33. Strada Câmpului - - 

             
                 INIȚIATOR 

          PRIMARUL COMUNEI FÂNTÂNELE        Avizat pentru legalitate: 
                      Ion Adrian ROȘU      Secretar general  al comunei 

                              Arina – Raluca ȘTEFĂNICĂ 
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Nr.114/ 09.07.2021 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de hotărâre  privind  aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Fântânele,  
județul Constanța 

 
 

Avand in vedere prevederile art. 453 lit. g) din Legea nr.227/08.09.2015 Codul Fiscal, cu modificările si 

completările ulterioare, conform carora nomenclatura stradală reprezintă lista care conține denumirile tuturor străzilor 

dintr-o unitate administrativ-teritorială, numerele de identificare a imobilelor pe fiecare stradă în parte, precum și 

titularul dreptului de proprietate al fiecărui imobil. 

Nomenclatura stradală se organizează pe fiecare localitate rurală și urbană și reprezintă evidența primară 

unitară care servește la atribuirea adresei domiciliului/reședinței persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, precum 

si a fiecarui imobil, teren și/sau clădiri, 

De asemenea, articolul 5 din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr, 7/1996 , republicata (3) , cu modificarile 

si completarile ulterioare,prevede că : 

(1) Nomenclatura stradală se aprobă prin hotărâre a consiliului local, se organizează pe fiecare localitate și 

reprezintă evidența primară unitară care servește la atribuirea denumirii străzii și a numărului administrativ. 

(2) Registrul electronic național al nomenclaturilor stradale reprezintă sistemul unic de referință la nivel național, 

în care sunt înscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor, orașelor și al municipiilor. Registrul este 

obligatoriu de utilizat de instituțiile și autoritățile administrației publice centrale și locale în activitatea specifică. Agenția 

Națională asigură instituțiilor și autorităților publice, precum și notarilor publici accesul liber și gratuit la registru. 

(3) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a furniza și actualiza datele cu privire la nomenclatura 

stradală proprie din registrul electronic al nomenclaturilor stradale. 

(4) Modificarea adresei administrative a imobilului se notează în cartea funciară. Prin excepție de la prevederile 

art. 31 alin. (1), încheierea prin care se dispune notarea modificării adresei administrative se comunică numai la 

cererea persoanei interesate. 

În acest sens,  consider ca Proiectul de hotărâre este corect fundamentat, se bazează pe lege şi pe 
realităţile actuale, are un conţinut echilibrat şi poate fi aprobat. 
           Tinând cont de cele sus menţionate, supun dezbaterii şi aprobării Plenului Consiliului Local al comunei 
Fântânele, județul Constanța Proiectul de hotărâre. 
 

 
INIȚIATOR 

PRIMARUL COMUNEI FÂNTÂNELE 
Ion Adrian ROȘU 
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Nr.115 / 09.07.2021 
Raport de specialitate 

la Proiectul de hotărâre  privind  aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Fântânele,  
județul Constanța 

 
Luând act de :  

a) art. 1, art. 2, art. 5 alin.(2) din Legea  nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea   actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) art 76 din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare; 
c) art.120 alin.(1), art.121 alin.(1) și alin.(2), art.138 alin.(1) și alin.(4) din Constituția României, republicată; 
d) art.7 alin.(2) din Codul civil, adoptat prin Legea 287/2009, cu modificările ulterioare; 

e) art.5 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare, cele ale HG nr.777/2016 privind structura, organizarea și funcționarea Registrului electronic 
național al nomenclaturilor stradale și cele ale Ordinului nr.448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale., prin 
prezentul arăt că: 

În conformitate cu prevederile articolului 453 lit. g) din Legea 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, 
cu modificările și completările ulterioare, nomenclatura stradală este lista care conține denumirile tuturor 
străzilor dintr-o unitate administrativ-teritorială, numerele de identificare a imobilelor pe fiecare stradă în 
parte, precum si titularul dreptului de proprietate al fiecarul imobil.  

Nomenclatura stradală se organizeazaă pe fiecare localitate rurală si urbană, reprezintând evidența 
primară unitară care serveste la atribuirea adresei domiciliului/resedintei persoanei fizice, a sediului 
persoanei juridice, precum si a fiecarui imobil, teren si/sau cladiri. 

De asemenea, în art.5 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare, se prevede că nomenclatura stradală se aprobă prin hotărâre a 
consiliului local, se organizează pe fiecare localitate și reprezintă evidenta primară unitară care servește la 
atribuirea denumirii străzii și a numărului administrativ. 

Întrucât Registrul electronic național al nomenclaturilor stradale reprezintă sistemul unic de referintă 
la nivel national, în care sunt înscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor, orașelor și al 
municipiilor, este obligatoriu ca acesta să fie utilizat de instituțiile și autoritățile administratiei publice centrale 
și locale în activitatea specifică.  

Autoritățile administratiei publice locale au obligatia de a furniza și actualiza datele cu privire la 
nomenclatura stradală proprie din registrul electronic al nomenclaturilor stradale. 

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară realizează, administrează și actualizează 
registrul electronic național al nomenclaturilor stradale, care constituie documentul unitar de evidentă în care 
sunt înscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor. 

În acest sens, autoritățile administrației publice locale au obligatia de a sprijini crearea și actualizarea 
cadastrului prin punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a datelor și a informațiilor deținute, inclusiv 
nomenclatorul stradal și să acorde sprijin informational, tehnic și de altă natură, în limitele competentelor, la 
crearea și actualizarea sistemului de cadastru și carte funciară. 

Tinand cont de cele mentionate mai sus, propun ca proiectul sa fie supus dezbaterii si aprobării  plenului 
Consiliului local al Comunei Fântânele. 

 

 
                                                                                Compartiment Registru agricol 
                                                                                       Referent Daniela PELEA 
 


