
 

                ROMÂNIA 
      JUDEȚUL IALOMIȚA 
CONSILIUL LOCAL DRIDU 
 

HOTĂRÂRE 
privind atribuirea denumirii unor străzi situate pe raza comunei Dridu, județul Ialomița 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DRIDU, JUDEŢUL IALOMIŢA 
Având în vedere:  
- proiectul de hotărâre nr. 10/25.02.2020; 
- referatul de aprobare al primarului comunei Dridu, înregistrat cu nr. 784/25.02.2020; 
-  raportul responsabilului cu urbanismul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dridu, 
înregistrat cu nr. 783/25.02.2020; 
- HCL  nr. 6/06.04.2011 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Dridu; 
-  avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, nr. 903/03.03.2020; 
 
În conformitate cu:  
- prevederile art. 2, lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu 
modificări şi completări ulterioare; 
- prevederile art. 5 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - Normele tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale 
aprobate prin Ordinul nr. 448/27.04. 2017 al Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit.c), alin. (6), lit. d), art. 139, alin. (1) și alin. (3), lit. e) și 
art. 196, alin. (l), lit.a)  din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu completările 
ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE 

Art.1.  Se aprobă atribuirea denumirii unor străzi situate pe raza comunei Dridu, județul Ialomița și a 
numerelor de identificare a imobilelor situate pe fiecare stradă, conform Anexei nr. 1 (lista cu elementele 
de identificare ale străzilor) și Anexei 2 (planul de situație), care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.2. Se aprobă completarea în mod corespunzător a Nomenclatorului Stradal al comunei Dridu, aprobat 
prin H.C.L nr. 6/06.04.2011, cu denumirile străzilor aprobate la art. 1. 
Art.3.   Primarul, prin compartimentele aparatului de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 
Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Ialomița, în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Primarului comunei Dridu, și se aduce la cunoștința publică prin grija 
secretarului general al comunei. 
 
 
                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                        VASILE LUCIAN 
           
                                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
                                                                                                                SECRETAR GENERAL AL U.A.T. DRIDU            
                                                                                                                                 DUMITRU NICOLETA 

Nr. 9 
Adoptată la Dridu, 
astăzi, 19.03.2020 



Anexa Nr. 1 la H.C.L. nr. 9/19.03.2020 

 

 

LISTA 
privind elementele de identificare ale străzilor 

 

 

 

Nr.crt. Tip arteră Denumire Lungime 
(mp) 

Nr.f ără soț 
(de la-până la) 

Nr.cu soț 
(de la-până la) 

Observații 

1. Stradă Stadionului 3037 mp - - - 

2. Stradă Mărului 1454 mp 1-9 2-10 - 

3. Stradă Pinului 1569 mp 1-19 2-18 - 

4. Stradă Vâscului 

 

1514 mp 1-17 2-18 - 

5. Stradă Gladiolei 1740 mp 1-17 2-20 - 

6. Stradă Viilor 3281 mp - - - 

 


