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Expunere de motive
privind aprobarea Listei de propuneri a denumirilor de străzi
în localităţile aparţinătoare comunei Vetiş

În prezent, în localitățile comunei Vetiș nu există denumiri de străzi oficiale pentru nici una
din străzile existente, numerotarea adreselor realizându-se printr-un sistem care pornește de la
numărul 1 la începutul străzii prinicipale, continuându-se numerotarea pe fiecare stradă de la
intersecția cu strada principală, revenind cu numerotarea în aceeași intersecție pe latura cealaltă a
străzii, continuând apoi tot pe strada principală până la următoarea stradă care o interesectează,
ș.a.m.d. Străzile, în majoritatea lor, au denumiri locale moștenite din vechime, care nu au
correspondent astăzi, sau nu pot fi acordate ca denumire oficială, neavând nici un sens.
Acest sistem de numerotare astăzi este depășit, având o serie de dezavantaje majore :
- Locațiile adreselor se pot identifica foarte greu;
- Intervențiile pompierilor, salvării sunt mult îmgreunate din lipsa unor denumiri clare ale
străzilor și posibilitatea urmăririi numerelor caselor;
- Încurcarea întregului sistem în situația deschiderii unor noi străzi de pe strada principală,
situație în care se acordă numere de adrese derivate din adresa imobilului de pe strada
principală de lângă care s-a deschis noul drum pentru toate imobilele de pe strada
respectivă.
În același timp, prin înființarea Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale, în
baza Hotărârii Guvernului nr. 777/2016, se impune înregistrarea tuturor loclaităților din țară, cu
toate străzile și adresele de pe teritoriul lor administrativ în acest nou sistem, respectând
reglementările legale elaborate în domeniu pentru organizarea și evidența acestor date.
Tototdată, având în vedere și obligația efectuării inventarului domeniului public al fiecărei
unități adinistrativ-teritoriale până la sfârșitul acestui an, se impune ca toate străzile să fie
inventariate deja cu o denumire concretă, care să se adauge la celelalte date tehnice ale
inventarierii (lungime, suprafață, număr de înregistrare în cartea funciară, valoare), pentru o
identificare clară și sigură a lor.
Pentru stabilirea denumirilor de străzi s-a lansat o solicitare către consilierii locali și către
persoanele influente, cu cunoștințe în domeniul istorie și culturii locale din fiecare localitate în
parte pentru înaintarea de propuneri, care s-au concretizat în denumirile propuse în Anexele I –
III la proiectul de hotărâre.

Aceste propuneri, odată aprobate de consiliul local, se vor înainta către Comisia de atribuire
de denumiri județeană, conform reglementărilor Ordonanței Guvernului nr. 63/2002, actualizată,
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, urmând ca după primirea avizului consultativ al
comisiei, să se revină în fața consiliului local pentru aprobarea finală a lor. Totodată, propunerile
aprobate de consiliul local se vor dezbate public prin grija primăriei Vetiș.
Având în vedere cele prezentate, propune spre aprobare proiectul de hotărâre privind
aprobarea Listei de propuneri a denumirilor de străzi în localităţile aparţinătoare comunei Vetiş.
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