
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 57 
Din 4.10.2021

Privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Băiuţ judeţul Maramureş

Consiliul Local al comunei Băiuţ întrunit în şedinţa extraordinară din data de 4.10.2021;
Luând în considerare referatul de avizare prezentat de d-na primar Maciuc Viorica, proiectul 

de hotărâre avizat favorabil de comisia de specialitate a Consiliului Local Băiuţ şi raportul 
compartimentului de specialitate din primărie;

Având în vedere prevederile art. 3, art. 4 şi art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a 
autonomiei locale, adoptată la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Având în vedere prevederile art. 5 din legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 din Hotărârea Guvernului Nr. 
777/2016, privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic naţional al 
nomenclaturilor stradale şi ale Ordinului 448/2017 pentru aprobarea normelor tehnice privind 
procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale;

Făcând aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică;

în temeiul art. 129 alin 2, lit. c, alin. 6 lit. d, art. 139 alin. 1 şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă Nomenclatorul stradal al Comunei Băiuţ judeţul Maramureş conform 
Anexei 1 parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează primarul comunei Băiuţ 
si biroul contabilitate-administrativ din cadrul Primăriei Comunei Băiuţ.

Art. 3. Prezenta Hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ conform 
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului administrativ: 
Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş 
Primarului comunei Băiuţ
Cetăţenilor prin publicarea pe site-ul Comunei Băiuţ 
Dosar
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