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HOTĂRÂRE

privind atribuirea de denumiri străzilor existente în localitatea Nadăș (vatra satului), oraș Recaș

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Recaș prin care propune  atribuirea de denumiri

străzilor existente în localitatea Nadăș (vatra satului), oraș Recaș;
 referatul nr. 8.177 / 23.05.2017 întocmit în comun de arhitectul-șef și inginerul topograf în cadrul

Primăriei orașului Recaș;   
 prevederile art. 2 lit. (d) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea

de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare;
 prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,

cu modificările şi completările ulterioare;
 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Oraş Recaş, prin care se acordă aviz

favorabil;
 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2), alin. (5) lit. d) şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se atribuie denumirea străzilor existente în localitatea Nadăș (vatra satului), orașul Recaș,
proprietar  al  străzilor  fiind Orașul  Recaș,  conform planului  anexat  prezentei  hotărâri,  ce constituie
anexa nr. 1 și face parte integrantă din aceasta, după cum urmează:

- strada notată pe plan cu nr. 1 să fie denumită “strada Văii”;
- strada notată pe plan cu nr. 2 să fie denumită “strada Bisericii”;
- strada notată pe plan cu nr. 3 să fie denumită “strada Liliacului”.

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.P.C.L.E.P. Recaş și inginerului
topograf din cadrul Primăriei orașului Recaş.

Art. 3. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului orașului Recaș;
- S.P.C.L.E.P. Recaş;
- Arhitectului-șef din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Inginerului topograf din cadrul Primăriei oraşului Recaş;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Cetăţenilor, prin afişare la sediul Primăriei oraşului Recaş și mass-media.

                                                Preşedinte de şedinţă                              Contrasemnează
                                                     Consilier                                               Secretar oraș

                                           Ștefan BUGA                                 Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind atribuirea de denumiri străzilor existente în localitatea Nadăș (vatra satului), oraș Recaș

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere:
 referatul nr. 8.177 / 23.05.2017 întocmit în comun de arhitectul-șef și inginerul topograf în cadrul

Primăriei orașului Recaș privind  atribuirea de denumiri străzilor existente în localitatea Nadăș
(vatra satului), oraș Recaș;   

 prevederile art. 2 lit. (d) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea
de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare;

 prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
cu modificările şi completările ulterioare;

 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Oraş Recaş, prin care se acordă aviz
_______;

 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2), alin. (5) lit. d) şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se atribuie denumirea străzilor existente în localitatea Nadăș (vatra satului), orașul Recaș,
proprietar  al  străzilor  fiind Orașul  Recaș,  conform planului  anexat  prezentei  hotărâri,  ce constituie
anexa nr. 1 și face parte integrantă din aceasta, după cum urmează:

- strada notată pe plan cu nr. 1 să fie denumită “strada Văii”;
- strada notată pe plan cu nr. 2 să fie denumită “strada Bisericii”;
- strada notată pe plan cu nr. 3 să fie denumită “strada Liliacului”.

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.P.C.L.E.P. Recaş și inginerului
topograf din cadrul Primăriei orașului Recaş.

Art. 3. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului orașului Recaș;
- S.P.C.L.E.P. Recaş;
- Arhitectului-șef din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Inginerului topograf din cadrul Primăriei oraşului Recaş;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Cetăţenilor, prin afişare la sediul Primăriei oraşului Recaş și mass-media.
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