COMUNA VITOMIREŞTI, JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VITOMIREŞTI
PRIMĂRIA
Str. Libertăţii nr. 146, tel. 0249 46 93 14, fax : 0349 41 10 05, E-mail:
primaria@primariavitomiresti.ro

Nr. 3.700/09.06.2020
REFERAT DE APROBARE
CU PRIVIRE LA:
 „Atribuire nr. administrativ pentru imobilul deținut de domnul Truscă Gheorghe Dan în sat
Vitomirești, str. Libertății, comuna Vitomiresti județul Olt”;
Având în vedere:
Hotararea Guvernului nr. 777/2016 privind structura, organizarea si functionarea Registrului
electronic national al nomenclaturilor stradale:
Art. 2. - a)adresa administrativa - localizarea bazata pe identificatori standardizati de adresa ai
unui imobil situat in intravilanul localitatilor si denumirile de drumuri publice, atunci cand unitatea
administrativ–teritoriala le foloseste ca parte a componentei toponimice a adreselor atribuite imobilelor
in locul sau complementar denumirilor de drumuri;
b)nomenclatura stradala - totalitatea elementelor de identificare cuprinzand denumirile de drumuri si
adrese administrative din Romania intr-un mod standardizat, organizat pe fiecare unitate administrativteritoriala si care reprezinta evidenta primara unitara care serveste la identificarea
domiciliului/resedintei persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, a fiecarui imobil - teren cu sau
fara constructii, precum si a fiecarei cladiri;
c)codul unic al adresei - CUA, generat in mod automat de RENNS, pentru fiecare adresa
administrativa - este constituit din cod SIRUTA, cod strada, cod adresa, in vederea
identificarii/localizarii mai facile a adresei;
d)utilizatori - institutii si autoritati ale administratiei publice.
Art. 3. - Adresa administrativa este compusa din:
a)tip si denumire artera, numar administrativ;
b)localizarea spatiala, definita ca un punct, cu coordonate spatiale in sistem national de referinta,
astfel cum va fi detaliata prin normele tehnice privind procedurile de lucru specifice RENNS,
prevazute la art. 10;
c)CUA.
Art. 6. - Autoritatile administratiei publice locale au obligatia ca, ulterior aprobarii nomenclaturii
stradale, precum si ori de cate ori intervin modificari ale adresei administrative, sa actualizeze
elementele specifice nomenclaturii stradale si sa le introduca in RENNS, pentru tinerea la zi a acestui
registru, in conditiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Art. 7. - Nomenclatura stradala se aproba, potrivit dispozitiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 7/1996,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la nivelul fiecarei comune, oras si municipiu, cu
respectarea normelor tehnice prevazute la art. 10.
Art. 8. (2) Orice modificare a datelor inscrise in RENNS se face in baza hotararii autoritatii
deliberative a comunei, a orasului sau a municipiului.

Ordin nr. 448/2017 directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara
pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic
national al nomenclaturilor stradale, cu modificările și completările ulterioare
Art. 9. - g) numar administrativ - cifra, succesiune de cifre sau succesiune de cifre si litere, care
identifica in mod unic locatia unui imobil in raport cu imobilele localizate pe acelasi drum;
Art. 10. - In sensul prezentelor norme, sintagma „numar administrativ“ este similara cu:
a) „numar postal“, utilizat in majoritatea procedurilor si a documentelor administrative, formularelor
etc.
Art. 16. - Fiecarui imobil din intravilanul localitatii i se atribuie un numar administrativ.
Art. 17. - Fiecare imobil situat in intravilanul localitatilor se identifica prin adresa administrativa a
acestuia.
Art. 19. - Numarul administrativ se atribuie de catre autoritatea publica locala.
Art. 20. - Un numar administrativ este intotdeauna compus dintr-un numar, care poate fi
suplimentat cu o litera mare de la A la Z. Din cauza riscului de a crea confuzii, literele A, A, I, I,
O, Q, S si T nu vor fi folosite.
Propun atribuirea nr. administrativ 1 C pentru imobilul deținut de domnul Truscă Gheorghe Dan în sat
Vitomirești, str. Libertății, comuna Vitomiresti, județul Olt.
PRIMAR,
Ion Robert ROTEA

