
ROMÂNIA 

 JUDEŢUL DÂMBOVIŢA  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  

CORNEŞTI  

HOTĂRÂRE 

Nr.23 din 22.04.2021 

             Privind completarea  anexei 3 -lista străzilor și anexa 13 - nomenclatorul stradal  din 

hotărârea consiliului local nr. 51/31.10.2019  prin atribuirea denumirii  a unei străzi nou create în 

satul Cornești, comuna Cornești,județul Dâmbovița. 

 

 

        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEŞTI , JUDEŢUL DÂMBOVIŢA. 

 Având în vedere:  

- Hotărârea Consiliului Local nr.51/31.10.2019 ,anexa 3 privind Lista străzilor din satul 

Cornești,comuna Cornesti și anexa 13 la Nomenclatorul stradal  satul Cornești,comuna Cornești; 

 - prevederile Hotărârii de Guvern nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al județului 

Dâmbovița ,precum si al municipiilor,oraselor  si comunelor din județul Dâmbovița cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- anexa nr.27 la HGR nr.1350/2001 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public 

al comunei Cornești; 

 - prevederile art.2 lit.d) din Ordonanța Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea 

de denumiri ,cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile legii nr.48/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului privind atribuirea sau 

schimbarea  de denumiri; 

- Legea 76/2007 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.63/2002 privind 

atribuirea sau schimbarea  de denumiri; 

 - art.129,alin(6) ,lit d) din Legea 57/2019 privin Codul Administrativ cu modificările și 

completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor 

normative,republicată și actualizată; 

- prevederile art.7 din legea 52/2003 privind transparența decizională cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Cornești județul Dâmbovița înregistrat cu 

nr.26/30.03.2021;  

- Referatul de aprobare înregistrat cu nr.4433/30.03.2021 întocmit de Primarul comunei Cornești 

județul Dâmbovița;  

- Raportul de specialitate nr.4435/30.03.2021 al Compartimentului financiar contabilitate; 

- avizele consultative ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cornești județul 

Dâmbovița;  

        In temeiul prevederilor art.129 alin(1),alin(2) lit.c, alin.(6) lit.d,art.139 alin(1) si alin(3) si  

prevederile art.196 alin(1) lit.a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ cu modificările și completarile ulterioare, 

 



 

          CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEŞTI ,adopta prezenta hotărâre: 

 

          Art.1. Se aprobă atribuirea de denumire de stradă pentru DE 360 după cum urmează: 

                       -Strada  CORNULUI (fost DE 360  pentru artera de circulație care începe din 

strada Calea București în DE 302. 

          Art.2. Se aprobă completarea anexei 3 –Lista străzilor din satul Cornești comuna 

Cornești,județul Dâmbovița aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.51/31.10.2019 conform 

anexei 1care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.3. Se aprobă completarea anexei 13 la Nomenclatorul stradal al satului Cornești, 

comuna Cornești ,județul Dâmbovița aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.51/31.10.2019 

conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.4. Se aprobă achiziționarea în condițiile legii a plăcuțelor cu denumirea străzii precum 

și a numerelor de identificare pentru imobilele identificate. 

          Art.5. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Cornești prin 

Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

         Art.6. Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile legii contenciosului administrativ 

nr.554/2001 cu modificările și completările ulterioare. 

         Art.7. Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul general al comunei Instituției 

Prefectului –județul Dâmbovița,Primarului comunei Cornești, Compartimentelor din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, Biroului judetean de administrare a bazalor de date 

privind evidența persoanelor Dâmbovița, Direcției Publice Comunitare pentru evidența 

persoanelor Dâmbovița,SPCLEP Cornești și se aduce la cunostiință publică prin afișare la sediu 

și pe site-ul Primăriei comunei Cornești www.comunacornesti.ro. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                               

          Ioana CRUDU                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                    Ptr.SECRETAR GENERAL COMUNĂ,                                 

                                                                                                      

                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 22.04.2021, cu un număr de 15 voturi pentru,voturi 

împotrivă - ,abţineri - , din totalul de 15 consilieri prezenți. 

 

 

http://www.comunacornesti.ro/


 

CONSILIUL LOCAL CORNEȘTI                                            ANEXA NR.1 

                                                                                            la  hotărâre nr.23/22.04.2021 

 

 

 

 

 

 

NOMENCLATORUL STRADAL 

 

Nr. 

Crt. 

 

SATUL 

 

DENUMIREA STRAZII 

               NR.IMOBILE 

IMPARE 

Partea stângă 

PARE 

Partea dreaptă 

1. CORNEȘTI  STRADA  CORNULUI  2-16 

 

 

Compartiment urbanism_________________________________ 

Compartiment patrimoniu , administrativ, protectia muncii și protecția mediului __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                       CONTRASEMNEAZĂ  

       Ioana CRUDU                                                                SECRETAR GENERAL COMUNA 

                                                                                                            Gheorghita STAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSILIUL LOCAL CORNEȘTI                                                                                                                                                        

                                                                                                                     ANEXA NR.2 

                                                                                            la  hotărâre nr.23/22.04.2021 

 

 

                                    LISTA STRĂZILOR DIN SATUL CORNEȘTI 

                                          

NR. 

CRT. 

Denumire din HG 

1350/2001- Anexa 27 

DENUMIRE  

ATRIBUITA  

Delimitare (capete de strada) 

De la nr.___- la nr___ 

1. DE 360 CORNULUI Măslină Ion 244A - DE 302 

 

    

 

 

INTOCMIT, 

COMPARTIMENT URBANISM____________________ 

COMPARTIMENT PATRIMONIU,ADMINISTRATIV,PROTECTIA MUNCII SI 

PROTECTIA MEDIULUI___________________________ 

 

              

 

 

              PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                       CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                                  

                 Ioana CRUDU                                                  Ptr.SECRETAR GENERAL COMUNA 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 


