
                                                         
 ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU 

PRIMARUL COMUNEI 

 

 

DISPOZIŢIE 

 
cu privire la constituirea comisiei de numerotare a imobilelor situate in intravilanul UAT Băița de sub Codru, 

de atribuire a denumiri și delimitării străzilor, in vederea întocmirii Nomenclatorului Stradal al comunei Băița de 

sub Codru. 

Având în vedere; 

- prevederile art.5 din Legea cadastrului si publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- prevederile art.2,lit(d) din O.G.nr.63/2002,privind atribuirea sau schimbarea de denumiri; 

- H.G. nr. 777/2016 privind structura, organizarea și funcționarea Registrului electronic național al 

nomenclaturilor stradale; 

- Ordinului nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice 

Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale,; 

- hotărârea consiliului local nr. 46 din 71.12.2017 privind însușirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniului public al comunei Băița de sub Codru, județul Maramureș; 

In temeiul prevederilor art. 155 aliniatul 1 litera ”d” ,aliniatul 5 litera”d” și ale art. 196 aliniatul 1 

litera „b” din OUG nr. 57/2019-Codul Administrativ-publicat în M.O. al României nr. 555 din 5 iulie 2019; 

Primarul comunei Băița de sub Codru județul Maramureș,emite prezenta; 

DISPOZIȚIE; 

Articolul .1. Se constitue comisia de numerotare a imobilelor situate in intravilanul UAT Băița de  

sub Codru, de atribuire a denumiri și delimitării străzilor, in vederea întocmirii Nomenclatorului Stradal al comunei 

Băița de sub Codru, in următoarea componență: 

1 .  POP TRAIAN-viceprimar-presedinte 

2. RUS CRISTELUȚA-IULIANA -Inspector superior, Compartiment impozite taxe locale,caserie 

și executării silite-secretar 

3. BANCOȘ SIMONANADIA- inspector principal, responsabil Urbanism ,-membru 

4. HODOR IONUT-VASILE- Polițist local, Compartiment Politie locală-membru 

5. BANCOȘ ROMULUS-consilier local -membru 

6. PETRAN SORIN-FLORIN-consilier local-membru 

7. POP ZAMFIR consilier local-membru 

Articolul 2. Prezenta dispoziție ,se publică în monitoul oficial local al comunei și se comunică prin 

grija secretarului general al comunei, în conformitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, Prefectului Județului Maramureș pentru exercitarea controlului de legalitate,precum și; 

-compartimentului impozite taxe locale,casierie și executării silite. 

-compartimentului urbanism 

-membrilor comisiei 

 
 PRIMAR 

 

    DUMUŢA    AUREL 
 

 

Băiţa de sub Codru               AVIZAT 

la  05.02.2021.                                       Secretarul comunei 

                 Traian Dragos 
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