
 
HOTĂRÂREA NR.76 

PRIVITOR LA: actualizarea Nomenclaturii stradale a orașului Băbeni 
 
Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară 

din data de 20 august 2020, la care participă un număr de 15 consilieri din totalul 
de 15 consilieri în funcție ; 
 Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.72/30 iulie 2020 domnul 
consilier local Bivolaru Adrian a fost desemnat preşedinte de şedinţă pentru luna 
august 2020;  
         Luând în dezbatere referatul de aprobare nr.12353/11 august 2020, 
proiectul de hotărâre iniţiat de primarul orașului şi raportul de specialitate 
nr.12354/11 august 2020 al secretarului general al orașului prin care se propune 
actualizarea Nomenclaturii stradale pentru imobilele aflate în intravilanul orașului 
Băbeni și în pentru imobilele cu clădiri/construcții aflate în extravilanul localității, 
ca urmare a circulației juridice a terenurilor, schimbându-se titularii dreptului de 
proprietate, prin acte de vânzare – cumpărare, acte de donație, dezbaterea 
succesiunii, dar și ca urmare a atribuirii denumirii unor drumuri de interes local; 
 Constatând și faptul că prin Legea nr.2/1968 privind organizarea 
administrativ-teritorială  a teritoriului României, modificată și completată prin 
Legea nr.290/2018, orașul Băbeni este compus din localitatea componentă 
Băbeni și șase sate ce aparțin orașului, respectiv Bonciu, Capu Dealului, Pădurețu, 
Români, Tătărani și Valea Mare, astfel că se impune ca nomenclaturală stradală 
să fie aprobată conform organizării administrativ-teritoriale a orașului Băbeni;  
 Văzând și: 
 1) Hotărârea Consiliului Local al orașului Băbeni nr.65 din 20 august 2019 
privind atribuirea denumirii unor drumuri de interes local, potrivită căreia s-au 
atribuit următoarele denumiri unor drumuri aparținând domeniului public al 
orașului Băbeni, după cum urmează: 

1. – drum  vicinal , poziţia  nr. 311 în  Inventarul  domeniului  public  al  
oraşului  Băbeni : “Aleea  Staţiei de  gaze”; 

2. - drum  vicinal , poziţia  nr. 312  în  Inventarul  domeniului  public  al  
oraşului  Băbeni : “Aleea  Pescăriei”; 

3. - drum  vicinal , poziţia  nr. 313  în  Inventarul  domeniului  public  al  
oraşului  Băbeni : “Aleea  Arsanca”; 

4. - drum  vicinal , poziţia  nr. 314  în  Inventarul  domeniului  public  al  
oraşului  Băbeni : “Aleea  Cantonului”; 

5. - drum  vicinal , poziţia  nr. 315  în  Inventarul  domeniului  public  al  
oraşului  Băbeni : “Strada  Trandafirilor”; 

6. - drum  vicinal , poziţia  nr. 316  în  Inventarul  domeniului  public  al  
oraşului  Băbeni : “Strada  Grozeşti”; 
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7. - drum  vicinal , poziţia  nr. 317  în  Inventarul  domeniului  public  al  
oraşului  Băbeni : “Aleea Zambilelor”; 

8. - drum  vicinal , poziţia  nr. 318  în  Inventarul  domeniului  public  al  
oraşului  Băbeni : “Strada  Socului”; 

9. - drum  vicinal , poziţia  nr. 319  în  Inventarul  domeniului  public  al  
oraşului  Băbeni : “Strada  Alunişului”; 

10. - drum  vicinal , poziţia  nr. 320  în  Inventarul  domeniului  public  al  
oraşului  Băbeni : “Aleea  Siliştei”; 

11. - drum  vicinal , poziţia  nr. 321  în  Inventarul  domeniului  public  al  
oraşului  Băbeni : “Strada Colinii 2”. 
 2) Hotărârea Consiliului Local al orașului Băbeni nr.6/2017 privind 
aprobarea documentației de urbanism ”Actualizare Plan Urbanistic  General al 
orașului Băbeni, județul Vâlcea şi  Regulament Local de Urbanism aferent”; 

3) Hotărârea Consiliului Local al orașului Băbeni nr.76/2006 privind 
însuşirea inventarului domeniului public şi privat al oraşului Băbeni, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere raportul comisiilor de specialitate prin care se avizează 
favorabil proiectul de hotărâre şi raportul de avizare a legalităţii nr. 12355/11 
august 2020 întocmit de secretarul general al oraşului;  
 Văzând că s-au respectat principiile transparenței decizionale în 
administrația publică, conform procesului-verbal de afișare nr.9715/26 iunie 
2020; 

În  conformitate cu art.5 alin.(1) din Legea nr.7/1996 a cadastrului și 
publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
coroborate cu cele ale art.453 lit.g) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările și completările ulterioare, ale HG nr.777/2016 privind structura, 
organizarea si functionarea Registrului electronic national al nomenclaturilor 
stradale, precum și cu cele ale Ordinului Președintelui ANCPI nr.448/2017 pentru 
aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului 
electronic national al nomenclaturilor stradale, cu modificările ulterioare; 

În baza art.139, alin.(1) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu  15  
voturi pentru, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE: 

 
Art.1. – Se actualizează Nomenclatura stradală pentru imobilele situate în 

intravilanul orașului Băbeni, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. – Se actualizează Nomenclatura stradală pentru imobilele cu 
clădiri/construcții situate în extravilanul orașului Băbeni, conform anexei nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. -  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează 
aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Local al orașului Băbeni nr.56/20 iunie 2017 
privind aprobarea Nomenclaturii stradale a orașului Băbeni, cu modificările și 
completările ulterioare. 



  Art.4. – Secretarul general al orașului va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului 
de legalitate, primarului orașului Băbeni, Direcției Județene de Administrare a 
Bazelor de Date Vâlcea, SPCLEP Băbeni, compartimentului Registrul agricol, 
Biroului contabilitate, impozite și taxe locale, Compartimentului Agricultură și 
cadastru, Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului, precum şi aducerea la 
cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local și pe pagina de internet 
www.orasbabeni.ro. 

 
 
 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 Adrian BIVOLARU    Contrasemnează pentru legalitate,      
                  SECRETAR GENERAL, 
         Mihaela – Bianca DINICĂ 
 
 
 
Băbeni, 20 august 2020 
 

 
 
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


