
ROMANIA 

JUDETUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAI51 BREZOI 

... " HOTARAREA Nr.41 

Privitoare la : "Schimbarea denumirii unei strazi din orasul Brezoi" 

Consiliul Local al Oraşului Brezoi, Judetul Valcea, întrunit în şedinţa 

ordinară, astăzi data de 28.06.2018, la care participă un nr. de 15 consilieri, din 
totalul de 15 consilieri, din cât acesta este constituit. 

Luând în discuţie expunerea de motive prezentată de dl.Schell Robert Adrian 
- Primarul Oraşului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de specialitate, precum 
şi raportul de specialitate nr.3341 din data de 21.06.2018, întocmit de 
Compartimentul Urbanism, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
oraşului Brezoi, prin care, in sustinerea expunerii de motive, se propune 
schimbarea denumirii strazii "Eroilor" in starada "Calea Eroilor", in scopul 
asigurarii functionarii eficiente a programului informatic Registrul Electoral 
National. 

În conformitate cu prevederile art.2, lit.d) din OG nr.63/2002, privind 
atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificarile si completarile ulterioare.cu 
cele ale OG nr.28/2008, privind registrul agricol, aprobata prin Legea nr.98/2009, 
ambele cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr.777/2016, privind 
structura, organizarea si functionarea registrului electronic national al 
nomenclaturilor stradale. 

Văzând raportul de avizare al secretarului Oraşului Brezoi, dat în 
considerarea raportului de specialitate nr.3341 din data de 21.06.2018, întocmit de 
Compartimentul Urbanism. 



În temeiul art.36, alin.2, lit.c ), alin.( 5), lit.d) si art.45 din Legea nr.215/200 1 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

Adoptă următoarea: 

HOTĂRÂRE 

Art.l. Se aprobă schimbarea denumnirii strazii "Eroilor" din orasul Brezoi, 
in strada "Calea Eroilor". 

Art.2. Prezenta hotărâre se va publica prin afişare şi prin postare pe pagina 
web w.w.w.primariabrezoi.ro şi se va comunica în vederea ducerii sale la 
îndeplinire: 

-Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea; 
-Primarului Oraşului Brezoi; 
- Serviciului Urbanism; 
- Compartimentelor Registrul agricol si Impozite si taxe Locale, precum si 

SPCLEP: 
- Compartimentului Relaţii publice, în vederea aducerii la cunoştinţă publică 

prin afişare. 

Presedinte de sedinta 
Lungu Gheorghe 

Brezoi, Judeţul Vâlcea, 
data de 28.06.2018 

Contresemneaza pentru legalitate 
Secretar, 
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