ROMÂNIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 1 DECEMBRIE

.

Comuna 1 Decembrie, Sos. Giurgiului, nr. 196, bl. P 22, ap. 13-14, tel/fax. 021.369.13.15 / 021.369.13.17,
E-mail: primaria1decembrie@yahoo.com

HOTĂRÂRE

privind atribuirea de denumiri unor străzi din comuna 1 Decembrie

2015,

Consiliul Local al comunei 1 Decembrie, judeţul Ilfov, întrunit in sedintă în data de 30 aprilie

Având în vedere:
- Proiectul de Hotărâre nr. 13/01.04.2015 iniţiat de primarul comunei 1 Decembrie, domnul
Petre Gheorghe, privind atribuirea de denumiri unor străzi din comuna 1 Decembrie, însoţit de
expunerea de motive,
- raportul nr. 2494/20.03.2015 întocmit de domnul Zarafin Marin, referent de specialitate în
cadrul serviciului financiar contabilitate, impozite şi taxe, resurse umane, locativ din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei 1 Decembrie,
- avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei
1 Decembrie,
Ţinând cont de prevederile art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 2 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind
atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare,
In baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. d) din Legea nr. 215/2001, privind
administratia publică locală, republicata, cu modificările si completarile ulterioare,
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se aprobă atribuirea de denumiri unor străzi din comuna 1 Decembrie ale căror elemente
de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 1 şi care sunt reprezentate grafic în anexa nr. 2.
Art. 2 - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 - Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul comunei
1 Decembrie, în calitatea sa de ordonator principal de credite, prin aparatul său de specialitate.
Art. 4 - Prezenta hotârâre va fi comunicată persoanelor si instituţiilor interesate de către
secretarul comunei 1 Decembrie, care va asigura şi publicitatea acesteia.
Presedinte de sedinta,
Consilier
Contrasemnează,
Secretar,
Minodora Popescu
Comuna 1 Decembrie, 30 aprilie 2015
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