
       ROMÂNIA 
   JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL GALAŢI 
 CONSILIUL LOCAL 
 
 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr.   

                                                        din   _____ 2020 

 
privind:  aprobarea Nomenclaturii stradale a municipiului Galaţi. 

           Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuț Florin Pucheanu; 
  Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 
 
 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ...............  în data de 
................................; 
  
 Având în vedere expunerea de motive nr................./.................., a iniţiatorului- 
Primarul municipiului Galaţi, Ionuț Florin Pucheanu; 

 Având în vedere raportul  de specialitate nr. ..................../..........................., 
al Instituţiei Arhitect Şef; 

 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea 
teritoriului, lucrări publice, ecologie şi protecţia mediului înconjurător;  

 Având în vedere prevederile art. 453 lit. „g” din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal,  cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Titlului IX pct. 10 alin (1) din HG 1 din 06.01.2016 pt. 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227 din 08.09.2015 privind Codul 
Fiscal; 

Având în vedere prevederile art. 5 alin (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr. 7 din 13.03.1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
Având în vedere prevederile HG nr. 777/2016 privind structura, organizarea și 

funcționarea Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale; 
 
Având în vedere prevederile Ordinul nr. 448 / 2017 al Directorului general al ANCPI 

pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului 
electronic național al nomenclaturilor stradale;  

 
 Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau 
schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare;   

Având în vedere prevederile HCL 119 / 29.04.2010 privind aprobarea Regulamentului 
de Nomenclatură stradală pentru municipiului Galaţi;  

 
- Având în vedere prevederile art. 3, lit. e), art. 7 alin (2), din Legea nr. 52 din 21.01.2003 

privind transparența decizională în administrația publică, republicată.  
 
 



 
 
 
 
În temeiul art. 129 alin. (2) lit c), alin. (6) lit. d), art. 139 alin. (1) și  art. 196 alin (1) 

lit a) din OUG 57 / 2019 privind Codul Administrativ ;  
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
       Art.1 – Se aprobă Nomenclatura stradală a municipiului Galaţi, actualizată, identificată 
în Anexele 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile H.C.L. nr. 416 din 
26.07.2018 privind aprobarea Nomenclaturii stradale a municipiului Galaţi își încetează 
aplicabilitatea. 
        

Art. 3 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a 
prevederilor acestei hotărâri. 

 
Art. 4 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei   

hotărâri. 
 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

 

 

 

                    Contrasemnează, 

                                                                      Secretarul municipiului Galaţi, 

                                                                        Radu Octavian Kovacs 



 
             ROMÂNIA 
        JUDEŢUL GALAŢI 
      MUNICIPIUL GALAŢI 
             PRIMĂRIA 
 INSTITUŢIA ARHITECT ŞEF 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr.                    /              .2020 

 
 
Gestionarea spaţială a teritoriului constituie o activitate obligatorie, continuă şi de 

perspectivă, desfăşurată în interesul colectivităţilor care îl folosesc, în concordanţă cu 
aspiraţiile acestora şi cu cerinţele integrării în spaţiul european.  

În vederea asigurării dezvoltării echilibrate, coerente şi durabile a unităţii 
administrativ-teritoriale a municipiului Galaţi este necesară aplicarea strategiilor de 
dezvoltare urbană, coordonarea diferitelor politici sectoriale într-un ansamblu integrat. 

Conform Legii nr. 227 din 08.09.2015 privind Codul fiscal, Titlul IX, cap. I, art. 453, 
lit. g: “nomenclatura stradală – lista care conţine denumirile tuturor străzilor dintr-o 
unitate administrativ-teritorială, numerele de identificare a imobilelor pe fiecare stradă 
în parte, precum şi titularul dreptului de proprietate al fiecărui imobil; nomenclatura 
stradală se organizează pe fiecare localitate rurală şi urbană şi reprezintă evidenţa 
primară unitară care serveşte la atribuirea adresei domiciliului/reşedinţei persoanei 
fizice, a sediului persoanei juridice, precum şi a fiecărui imobil, teren şi/sau clădire”. 

Nomenclatura stradală a municipiului Galaţi, actualizată, aprobată, va fi parte 
integrantă a Registrului Electronic Naţional al Nomenclaturilor Stradale al României 
(RENNS), al cărui principal obiectiv este standardizarea la nivel naţional a nomenclaturii 
stradale şi care va dezvolta mecanisme de lucru care să permită utilizarea standardizată 
şi cu referinţă spaţială univocă a numărului administrativ, prin reprezentarea grafică a 
adresei.   

Importanţa deosebită a nomenclaturii stradale este evidentă, aceasta stând la baza 
oricăror activităţi ale autorităţilor publice, sectorului privat şi ale cetăţenilor. 

Municipiul Galaţi, în calitatea sa de generator de nomenclatură stradală, prin 
informaţiile colectate şi gestionate în bazele de date ce conţin elemente specifice 
nomenclaturii stradale din administraţia publică, are un aport important pentru 
consumatorii acestor informaţii, ele fiind folosite în toate documentele oficiale şi în 
procesele de lucru ale autorităţilor administraţiei publice, dar şi ale entităţilor din mediul 
privat.  

Datorită dinamicii accentuate a dezvoltării urbane, nomenclatura stradală a 
municipiului Galaţi va fi actualizată anual, urmare a atribuirii de denumiri arterelor noi 
de circulaţie şi a solicitărilor privind atribuirea adreselor poştale.  

Urmare a celor expuse, propunem spre dezbatere și aprobare în Consiliul Local 
Galați, Nomenclatura stradală a municipiului Galaţi, actualizată, identificată în Anexa 1 
- lista care conţine denumirile tuturor străzilor din unitatea administrativ-teritorială şi 
numerele de identificare a imobilelor pe fiecare stradă în parte, şi Anexa 2 - titularii 
dreptului de proprietate al imobilelor la data emiterii Dispoziţiei privind atribuirea 
numărului poştal.  

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile H.C.L. nr. 416 din 
26.07.2018 privind aprobarea Nomenclaturii stradale a municipiului Galaţi își încetează 
aplicabilitatea. 
 

Temei legal:  
 

-  Art. 453, lit. „g”, din Legea nr. 227 din 08.09.2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

-  Titlul IX pct. 10 alin (1) din H.G. 1 din 06.01.2016 pt. aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227 din 08.09.2015 privind Codul fiscal; 



 
 
 

- Art. 5 alin (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7 din 
13.03.1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  HG nr. 777/2016 privind structura, organizarea și funcționarea Registrului 
electronic național al nomenclaturilor stradale; 

-  Ordinul nr. 448 / 2017 al Directorului general al ANCPI pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic național al 
nomenclaturilor stradale;  

-  O.G. nr. 63 din 29.08.2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48 din 21.01.2003, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 - HCL 119/29.04.2010 privind aprobarea Regulamentului de Nomenclatură stradală 
pentru municipiului Galaţi;  

-  Art. 3, lit. e), art. 7 alin (2), din Legea nr. 52 din 21.01.2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată;  

- Art. 129 alin (2) lit. ”c” și alin (6) lit. ”d”, art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. 1 
litera “a” din Ordonanța de urgență nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ.  

 
 
 
 

Arhitect Şef, 
Dr. Arh. Dragoş Horia Buhociu 

 
 
 
 
Șef Birou Planificare Urbană         Avizat juridic, 
Ing. Adriana Blaga                                                                        C.j.  Nedelcu Mihail 
 
                                 
                                  
 
Comp. Nomenclatură Urbană,                             
Ing. Carmen Mănuc                                                                                                               
 

 
 
 

 



         ROMÂNIA 
   JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL GALAŢI 
          PRIMAR 
 
 
 

   Referat de aprobare  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  

Nomenclaturii stradale a municipiului Galați 
Nr.                /           .2020 

 
 

 Potrivit Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7 / 1996 cu modificările 
și completările ulterioare, nomenclatura stradală reprezintă evidența primară 
unitară care servește la atribuirea adresei domiciliului / reședinței  persoanei fizice, 
a sediului persoanei juridice, precum și a fiecărui imobil, teren cu sau fără 
construcții și se aprobă prin hotărâre a consiliului local.  
 Registrul electronic national al nomenclaturilor stradale reprezintă sistemul 
unic de referință la nivel national, în care sunt înscrise nomenclaturile stradale de 
la nivelul comunelor, orașelor și al municipiilor. Registrul este obligatoriu de utilizat 
de instituțiile și autoritățile administrației publice centrale și locale în ativitatea 
specifică. Agenția Națională asigură instituțiilor și autorităților publice, precum și 
notarilor publici accesul liber și gratuit la registru.   
 Autoritățile administratiei publice locale au obligația de a furniza și actualiza 
datele cu privire la nomenclatura stradală proprie din registrul electronic al 
nomenclaturilor stradale. 
 De asemenea articolul 453 lit. ”g” din legea 227 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare prevede : ”nomenclatura stradală – lista care 
conține denumirile tuturor străzilor dintr-o unitate administrativ – teritorială, 
numerele de identificare a imobilelor pe fiecare stradă în parte, precum și titularul 
dreptului de proprietate al fiecărui imobil, se organizează pe fiecare localitate 
rurală și urbană și reprezintă evidența primară unitară care servește la atribuirea 
denumirii străzii și a numărului administrativ.”  

Urmare a celor prezentate, se supune spre dezbatere și aprobare Consiliului 
Local al municipiului Galați Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Nomenclaturii 
stradale a municipiului Galaţi, actualizată.  

 
 

 

      PRIMAR, 
IONUȚ FLORIN PUCHEANU 
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