
R O M A N I A 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERASU 

 

 

H O T A R A R E  

privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Cerasu  
 

 Vazand: 

- expunerea de motive a d-lui Duca Dumitru, primarul comunei, prin care propune aprobarea 

nomenclatorului stradal al comunei Cerasu; 

- referatul de specialitate al compartimentului Registrul agricol, cadastru si urbanism cu anxele aferente 

privind atribuirea de denumiri ale starzilor din comuna Cerasu; 

- raportul comisiei de specialitate pentru buget si finante, programe de dezvoltare economico-sociala, 

administrarea domeniului public si privat al comunei, agriculturà, gospodarire comunala, amenajarea 

teritoriului si urbanism; 

 In baza avizului Comisiei de atribuire de denumiri a judetului Prahova nr.10/20.06.2018 prin care 

avizeaza favorabil  proiectul de hotarare privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Cerasu; 

Avand in vedere prevederile art.2 si art.3 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.63/2002 privind 

atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobata prin Legea nr.48/2003, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 In conformitate cu prevederilor art.5 alin.(1) din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare 

nr.7/1996, cu modificarile si comletarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin.(5) lit.d) si art.45 alin.(1) coroborat cu 

art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicà localà, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

 

  

Consiliul Local al Comunei Cerasu adoptà prezenta hotàrâre: 

 

 

Art.1. – Se aprobà nomenclatorul stradal al comunei Cerasu pentru satele Cerasu, Valea Borului, 

Valea Tocii, Valea Bradteului, Valea Lespezii si Slon, conform anexelor nr.1-6 care fac parte integranta din 

prezenta hotarare. 

Art.2. – Primarul comunei, prin compartimentul Registrul agricol, cadastru si urbanism din aparatul 

de specialitate, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.3. – Prezenta hotarare va fi comunicata autoritatilor, persoanelor si institutiilor interesate, 

precum si adusa la cunostinta publica, prin grija secretarului comunei.  

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA, 

              SERGIU BURLAN 

 

         Contrasemneazà: 

               Secretar, 

           Stelian David 

Cerasu, 27 iunie 2018. 
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