
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA Nr. 39/26.05.2021 

COMUNA CORNEŞTI  

PRIMAR 

 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E 
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Cornești, ca utilizator în aplicația RENNS 

și transmiterea la OCPI a cereriilor de validare  la nivelul comunei Cornești 

              Primarul comunei Cornești,judetul Dâmbovita.  

Având în vedere: 

- Adresa OCPI Dâmbovița cu nr. 4608/24.05.2021 , înregistrata la Primăria comunei  Cornești cu nr.  

6290/25.05.2021,prin care se solicită să se înregistreze obligatoriu și un reprezentat al Consiliului local ca 

utilizator în aplicația RENNS și transmiterea la OCPI a cererii de validare , în afară de persoanele 

desemnate prin dispozitie de primar care au atribuții de verificare , completare ,validare si actualizarea 

elementelor de nomenclatură stradală  ; 

-  prevederile art. 5 alin.(1)-( 3), din Legea nr.7/1996- legea cadastrului și a publicităţii imobiliare,  

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- dispoziţiile Ordinului nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru  

specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale;        

- prevederilor H.G. nr. 777/2016 privind structura, organizarea si funcţionarea Registrulul electonic 

Național al Nomenclaturilor Stradale, 

- Prevederile art. 2 alin. (2), art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.”c”, art. 40 -42, art.46 , art.80- art.83 
din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 129 alin. (1) și alin.(14), art. 140 alin. (1), art.197 alin.1-2 alin.4-5, art.199 
alin.1-2, art. 233 alin. (2), art.234, art.235, art.236 şi art.240 alin. (1) art.243 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

           În temeiul art.139 alin.(1) , art.196 alin.(1) lit.”a” Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 SE PROPUNE : 

    Art.1. Desemnarea domnului Gheorghe IONIȚĂ reprezentant al Consiliului Local Cornești,  

ca utilizator în aplicația RENNS și transmiterea la OCPI a cereriilor de validare  la nivelul comunei 

Cornești. 

           Art.2. Persoana desemnată la art.1.în exercitarea atribuțiilor ca utilizator în aplicația 

informatică  RENNS și transmitere la OCPI a cereriilor de validare  la nivelul comunei Cornești va 

colabora cu funcționarii publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Cornești 

desemnații care au atribuții de verificare, completare, validare si actualizarea elementelor de 

nomenclatură stradală  . 

           Art.3. Hotărârea va fi comunicată de secretarul general al comunei Instituţiei Prefectului- 

judeţul Dâmboviţa ,primarului comunei şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişată la adresa 

www.comunacornesti.ro . 

                    INITIATOR,                                                                          AVIZAT  

                  Radu STANCU                                                      PENTRU LEGALITATE                                                                                                                               

                                                                                              SECRETAR GENERAL COMUNĂ,                                                                                                                             

                                                                                                           Gheorghiţa STAN 

                               

Corneşti 26.05.2021   

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi ___.___.2021, cu un număr de _____voturi pentru,voturi 

împotrivă____,abţineri _____, din totalul de 15 consilieri în funcţie. 

http://www.comunacornesti.ro/


 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

  COMUNA CORNEŞTI                                                                     NR.6995/26.05.2021 

          P R I M A R 

                                                                                                       

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 
 La proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Cornești, ca 

utilizator în aplicația RENNS și transmiterea la OCPI a cereriilor de validare  la nivelul comunei 

Cornești 

Temeiurile juridice al proiectului de hotărâre sunt : 
- prevederile art. 5 alin.I, 2 si 3, din Legea nr.7/1996- legea cadastrului si a publicităţii imobiliare 

 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- dispoziţiile Ordinului nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind   procedurile 

de lucru specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale;        

- prevederilor H.G. nr. 777/2016 privind structura, organizarea si funcţionarea Registrului electronic 

Național al Nomenclaturilor Stradale, 

- prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 

normative, republicată și actualizată, 

           Având în vedere : 
 - Adresa OCPI Dâmbovița cu nr. 4608/24.05.2021 , înregistrata la Primăria comunei  Cornești cu nr.  

6290/25.05.2021,prin care se solicită să se înregistreze obligatoriu și un reprezentat al Consiliului local ca 

utilizator în aplicația RENNS și transmiterea la OCPI a cererii de validare , în afară de persoanele 

desemnate prin dispozitie de primar care au atribuții de verificare , completare ,validare si actualizarea 

elementelor de nomenclatură stradală , a determinat inițierea proiectului de hotărâre. 

          Astfel, vă propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma iniţiată care îndeplineşte 
condiţia de legalitate ,necessitate și oportunitate . 

 

 

                                                                                                 PRIMAR, 

 

 Radu STANCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNA CORNEȘTI 

SECRETAR GENERAL                                                                      Nr.6997/26.05.2021 

 
  

RAPORT 
La proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Cornești, ca 

utilizator în aplicația RENNS și transmiterea la OCPI a cereriilor de validare  la nivelul comunei 

Cornești 

Potrivit Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, printre atribuţiile principale pe care le are Agenţia Naţională de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară este şi aceea de a realiza, actualiza si administra registrul electronic naţional al 

nomenclaturilor stradale (RENNS).’ 

RENNS reprezintă sistemul unic de referinţă la nivel naţional în care sunt înscrise 

nomenclaturile stradale (evidenţa primară unitară care serveşte la atribuirea denumirii străzii şi a 

numărului administrativ) de la nivelul comunelor, oraşelor şi al municipiilor, acesta fiind obligatoriu de 

utilizat de instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în activitatea specifică. 

  Conform alin.(3)  art.5 din Legea nr.7/1996 "autorităţile administraţiei publice locale au  

obligaţia de a furniza şi actualiza datele cu privire la nomenclatura stradala proprie din registrul electronic 

al nomenclaturilor stradale".  

             Astfel, având în vedere aceste obligaţii stabilite de lege pentru autorităţile administraţiei publice 

locale şi ca urmare a Adresa OCPI Dâmbovița cu nr. 4608/24.05.2021 , înregistrata la Primăria comunei  

Cornești cu nr. 6290/25.05.2021, prin care se solicită să se înregistreze obligatoriu și un reprezentat al 

Consiliului local ca utilizator în aplicația RENNS și transmiterea la OCPI a cererii de validare , în afară de 

persoanele desemnate prin dispozitie de primar care au atribuții de verificare , completare ,validare si 

actualizarea elementelor de nomenclatură stradală  propun consiliului local adoptarea proiectului de 

hotărâre în forma inițiată ,proiectul de hotărâre indeplinind condiția de legalitate . 

 

 

                                                                                                               SECRETAR GENERAL, 

                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


