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HOTĂRÂREA NR. 41/2015 

privind atribuire denumire de străzi 

 
Consiliul local al comunei Zăbala, judeŃul Covasna întrunit în şedinŃă ordinară din data de 

07 iulie 2015, 

 

Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Expunerea de motive privind atribuire denumire 

de străzi, întocmit de către d-nul viceprimar, 

Având în vedere raportul compartimentului de specialitate, avizul comisiei de specialitate 

al Consiliului Local şi avizul de legalitate al secretarului comunei întocmite în acest sens, 

Având în vedere prevederile  art. 2 lit. “d” din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri aprobată prin Legea nr. 48/2003, modificată şi completată prin Legea 

nr.76/2007,  

Având în vedere prevederile art. 12 din Normele aprobate prin H.G. nr. 1206/2001, 

Având în vedere Avizul favorabil al Comisie de atribuire de denumiri a judeŃului 

Covasna, 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) si alin. (5) lit. “d” din Legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. “c”, din Legea 215/2001 privind 

administraŃia publică locală  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 115 alin. (1) lit. “b”, din Legea 215/2001 privind administraŃia publică 

locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se aprobă atribuirea denumirii de: 

- Strada “Crucii nr. 1” – străzii în lungime de 348 m, cuprinzând următoarele 

numere de casă:  



� de la nr. de casă 55 până la nr. de casă 70 inclusiv, precum şi 

numerele de casă 86, 87 şi 88.  

- Strada „ Cimitirului” – străzii în lungime de 308 m cuprinzând următoarele 

numere de casă:  

� de la nr. de casă 465 până la nr. de casă 472 inclusiv. 

- Strada „ Bisericii” – străzii în lungime de 751 m cuprinzând următoarele 

numere de casă: 

� de la nr. de casă 126 până la nr. de casă 139 inclusiv 

� de la nr. de casă 192 până la nr. de casă 195 inclusiv 

� de la nr. de casă 341/B până la nr. de casă 343 inclusiv 

� de la nr. de casă 352 până la nr. de 356 inclusiv 

� de la nr. de casă 363/A până la nr. de casă 370 inclusiv 

 conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. InscripŃionarea în limba maternă a denumirii străziilor de la art. 1 se va face printr-

o tăbliŃă similară ca dimensiune, caracter, mărime a literelor şi culori cu cea inscripŃionată în 

limba română. TăbliŃa se va amplasa sub tăbliŃa care conŃine denumirea oficială în limba română. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcineaza d-nul 

viceprimar. 

 
 
 
Zăbala, la 07 iulie 2015 

 
 
 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
                 GABOR SANDOR 
 
            CONTRASEMNEAZĂ 
          SECRETAR 
                COSNEAN ILEANA                                                                                           
   
 


