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HOTĂRÂREA NR. 27 

Din 5 mai 2015 

 

Privind atribuirea de denumiri străzilor din Oraşul Ungheni şi din localităţile 

aparţinătoare:  Moreşti, Şăuşa, Vidrasău, Recea, Cerghizel, Cerghid 

 

 

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 5 mai 2015, 

           Având în vedere Referatul de aprobare nr. 7050/07.11.2014, întocmit de primarul oraşului 

Ungheni Prodan Victor si raportul de specialitate nr. 7049/07.11.2014, întocmit de responsabil 

urbanism ing. Blaskievics Adam, precum şi avizul Comisiei de atribuire de denumiri din cadrul 

Instituţiei Prefectului- jud Mureş, 

          Vazand proiectul de hotărâre propus de primarul oraşului Ungheni și avizat favorabil de 

cele trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni 

   În baza  art. 2  litera d) din O.U.G. nr. 63/2002, aprobată prin Legea nr. 48/2003 privind  

atribuirea sau schimbarea de denumiri 

            În conformitate prevederile pct. 18 alin (1) – (7) din Normele metodologice de aplicare a 

Titlului IX din Codul Fiscal,              

            Conform Avizului nr 4 din 11.03.2015 a Comisiei Judeţene Mureş de atribuire şi 

schimbare de denumiri, 

            În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c)  coroborat cu alin. (5), lit. d),  art. 45, alin. (3)  şi art 115 

alin (1) lit b) din Legea  nr 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 



 Art.1 Se însuşește şi se aprobă denumirile străzilor din oraşul Ungheni şi localităţile 

aparţinătoare: Moreşti, Şăuşa, Vidrasău, Recea, Cerghizel, Cerghid, prevăzute în anexele nr 

1,2,3,4,5,5,6,7, care fac parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

                  Art. 2  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului - județul Mures, 

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures, 

- Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului, 

- D-lui Pătran Aurelian, administrator public, 

- S.P.C.L.E.P 

- Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni. 

 

 

 

Adoptata in Ungheni, la data de 5 mai 2015 
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