
                                               
R O M Â N I A 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
         CORNEŞTI  

HOTĂRÂRE 
 Nr. 34 din 27.05.2021 

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 

         Consiliul Local al comunei Corneşti, judetul Dâmboviţa. 
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; 

       - avizele  consultative ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Cornești; 
 - proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Corneşti înregistrat cu nr.39/26.05.2021; 
 - referatul de aprobare al primarului comunei Cornești înregistrat cu nr.6995/26.05.2021; 
 -raportul de specialitate al secretarului general al comunei înregistrat cu nr. 6997/26.05.2021; 

                   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, 

 
              CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEŞTI adoptă prezenta hotărâre : 

  Art.1. Se desemnează domnul 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 . 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                    

            Aurel-Dragoș BADEA                                             SECRETAR GENERAL COMUNĂ,                                            
                                                                                                               Gheorghiţa STAN 
Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi ___.___.2021, cu un număr de 15 voturi pentru,voturi 
împotrivă____,abţineri _____, din totalul de 15 consilieri în funcţie. 
 


