
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
COMUNA REBRl$OARA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRISOARA 

HOTARARE 
privind schimbarea denumirii unei strazi din sat Rebrh;oara, 

Comuna Rebri§oara 

Consiliul Local al comunei Rebrisoara intrunit in sedinta ordinara din data de 
30.06.2021 in prezenta a 13 consilie~i din totalul de 13 'consiiieri in functie; 

Avand in vedere: 
-Proiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei Rebri~oara, Inregistrat sub nr.33 I 
27.05.2021 ; 
- Referatul de aprobare nr. 3732 din 27.05.2021 al Primarului comunei Rebri~oara, cu 
privire la proiectul de hotarare, in calitate de initiator; 
- Raportul de specialitate nr. 3733 din 27.05.2021 intocmit de domnul Ciuta Ghita, 
inspector asistent in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Rebri~oara, 
Compartimentul evidenta agricola, cadastru, urbanism, fond funciar, amenajarea 
teritoriului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebri~oara; 
-Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Rebri~oara 

pentru buget, finante, activitati economice, administrarea domeniului public si privat al 
comunei, amenajarea teritoriului, urbanism din cadrul Consiliului local Rebrisoara, 
inregistrat sub Nr.3734/ 27.05.2021 ; 
-Avizul favorabil Nr.1 din 08.06.2021 al Comisiei de atribuire de denumiri a judetului 
Bistrita-Nasaud; 
-Hotararii Consiliului Local Rebri~oara nr.37 din 29.05.2020 privind clasificarea 

drumurilor de interes local din comuna Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud ; 
-Hotararea Consiliului Local Rebri~oara nr.77 din 28.12.2020 privind atribuirea de 
denumiri strazilor din comuna Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud; 

In conformitate cu : 
- prevederile art.2 lit.d ) din Ordonanta Guvemului nr. 63/2002 privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Legea nr. 48/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvemului nr. 63/2002 privind 

atribuirea sau schimbarea de denumiri ; 
- Ordinul nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de functionare a comisiei de 

atribuire de denumiri judetene, respectiv a municipiului Bucure~ti; 
prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului ~i urbanismul, cu 

modificarile ~i completarile ulterioare; 
in temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.c) si alin.6) lit.d) , art. 139 alin. (3) 

lit.e) ~i art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 



HOTARA~TE: 
ART. 1. Strada Salcamului, denumire atribuita prin Hotararea Consiliului Local 
Rebri~oara nr.77 din 28.12.2020 privind atribuirea de denumiri strazilor din comuna 
Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud -Anexa nr.l , nr.criteriu :34, se schimba ~i va avea 
urmatorul cuprins : 

Nr.crt. Denumire Tip strada Amplasament Observatii 
schimbata 

34 BLAIN Strada Din drumul national , DN Denumirea 
secundara 17D de la caminul veche a strazii 

cultural pana la drumul ''Salcamului'' 
national DN 17 D la locul 
numit -Primarie 

ART. 2. Cu ducerea la 'indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 'incredinteaza 
primarul comunei ~i Compartimentul evidenta agricola, cadastru, urbanism, fond funciar, 
amenajarea teritoriului. 
ART. 3. Prezenta hotarare poate fi atacata cu contestatie la instanta de contencios 
administrativ competenta potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004; · 
ART. 4. Prezenta hotarare se va aduce la cuno~tinta publica, prin grija secretarului 
general al comunei Rebri§oara, prin publicarea pe site-ul primariei, precum §i prin afi~are 
la sediul primariei. 
ART. 5. Prezenta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Rebri~oara cu 
majoritate absoluta, cu respectarea art. 5 lit. cc) ~i art. 139 alin. (3) lit.a)din Ordonanta de 
Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ulterioare, 
respectiv cu un numar de _13_voturi ,,pentru", _ 0 _ voturi ,,'impotriva" §i _ 0 _ voturi 
,,abtinere" din numarul de _13 _ consilieri locali prezenti la §edinta. 
ART.6.Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului general al comunei 
Rebri~oara, cu : 

- Primarul Comunei Rebri~oara 
- Institutia Prefectului - Judetul Bistrita-Nasaud; 
-Compartimentul evidenta agricola, cadastru, urbanism, fond funciar, amenajarea 

teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebri§oara. 
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