
ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECI 

HOT ARAREANR.52/2020 
privind atribuirea de denumiri strazilor de pe teritoriul administrativ al comunei Reci 

~i aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Reci judetul Covasna 

Consiliul local al comunei Reci, 
intrunit in ~edinta sa ordinara din data de 25.09 .2020, 
analizand referatul de aprobare al primarului comunei Reci ~i proiectul de 

hotarare privind atribuirea de denumiri strazilor de pe teritoriul administrativ al comunei Reci 
~i aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Reci judetul Covasna, initiat de primarul comunei 
Reci , 

avand in vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Reci ~i avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 
Reci, 

tinand cont de avizul nr.ad.9720/10.09.2020 al Comisiei de atribuire de denumiri a Judetului 
Covasna, 

in temeiul prevederilor art.2 Iit."d" din Ordonanta Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea 
~i schimbarea de denumiri , cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

art.5 din Legea nr.7/1996 privind cadastrul ~i publicitatea imobiliara, republicata, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, art.453 lit."g" din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificarile ~i completarile ulterioare, art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 777/2016 privind 
structura, organizarea ~i functionarea Registrului electronic national al nomenclaturilor stradale, a 
Normelor tehnice privind procedurile de lucru sprecifice Registrului electronic national al 
nomenclaturilor stradale, aprobate prin Ordinul Directorului general al Agentiei Nationale de 
Cadastru ~i Publicitate Imobiliara nr.448/2017 ~i a prevederilor art.4 lit."a" din Metodologia de 
avizare a actualizarii delimitarii sectiilor de votare din tara ~i a stabilirii sediilor acestora, aprobata 
prin Hotararea Autoritatii Electorale Permanente nr.19/2017, 

vazand parcurgerea procedurilor de transparenta decizionala prevazute Ia art.7 din Legea 
nr.52/2003 privind transparenta dicizionala in administratia publica, republicata, 

in conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit."c", art.129 alin .(6) lit."d", art.129 
alin.(14), art.139 alin.(1) ~i art.196 alin.(l) lit."a" din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOT.ARA.STE 

Art. 1. Se aproba atribuirea de denumiri strazilor din localitatile Aninoasa ~i Saciova, 
conform anexei nr.1 Ia prezenta hotarare, din care face parte integranta.. 

Art.2. - Se aproba Nomenclatorul stradal al Iocalitatii Aninoasa prevazut in anexa nr.2 la 
prezenta hotarare, din care face parte integranta. 



Art.3. - Se aproba Nomenclatorul stradal al localitatii Saciova prevazut in anexa nr.3 la 
prezenta hotarare, din care face parte integranta. 

Art.4. - Se aproba achizitionarea din bugetul local al comunei Reci a placutelor cu denumiri 
de strazi ~i a celor cu numere de identificare pentru toate imobilele inventariate in anexele nr.2 ~i 
nr.3 . 

Art.5. - in termen de 30 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari se actualizeaza 
evidentele din registrul agricol ~i evidentele de impozite ~i taxe locale. 

Art.6. - in termen de 120 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se va 
actualiza delimitarea sectiilor de votare din comuna Reci , conform metodologiei aprobate prin 
Hotararea Autoritatii Electorale Permanente nr.19/2017. 

Reci, la 25 septembrie 2020 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
BALLAIREKA 

Contrasemneaza 
Secretarul general al comunei 
NEMETH TIMEA KATALIN 

~ 



Anexa nr.1 
la HCL nr.52/2020 

OPIS 
strazi ANINOASA 

Nr. Tip Propunere 
Elemente de identificare Numere administrative 

crt. drum denumire 
Pe partea dreapta de la nr. 
1 - intersecp.e cu strada 
Parului - Intersecµe cu 
strada Ozunului (nr. 32) -

Corespunde cu Drum 
nr. 35 - 47 

De la nr. administrativ 48 
1 Strada Strada Saciova Comunal DC 25 pe sectorul 

- Intersecp.e cu strada T6t 
intravilan Aninoasa 

nr. 57- nr. 58 - Intersecp.e 
cu strada Principala - nr. 
157 - Intersectie cu strada 
Paraului - nr. 169 

Intersecp.e cu strada 
Saciova -nr. 156- Ca.min 
Cultural, magazin mixt-
Paraul Saciova - nr. 153 -
intersectie cu strada 

Corespunde cu Drum 
Bisericii - limita intravilan 
spre Boro~neu Mare -

Strada Comunal DC16 sector intre 
2 Strada 

Principala DC25 ~i limita intravilan 
Parohia reformata (nr. 
109)- intersectie cu strada 

Aninoasa spre Boro~neu Mare 
Bunahegy - m. 78 - Casa 
de rugaciuni reformata (nr. 
77) - Intersecp.e cu strada 
Pompierilor (m. 74) -
Intersecµe cu Strada 
Saciova 
Biserica Reformata 

Corespunde cu strada 4 
(intersectie cu strada 

Aninoasa din inventarul 
Principala) - nr. 110 - 125, 

3 Strada Strada Bisericii 
domeniului public al comunei 

126-139 - Paraul Saciova -
nr. 147 - nr. 152 -

Reci 
(Intersecp.e cu strada 
Principala) 

Corespunde cu strada 3 Paraul Saciova - nr. 140 -

4 Strada Strada Mica 
Aninoasa din inventarul 146 
domeniului public al comunei 
Reci 



Corespunde cu strada 7 9i 8 Intersecµe cu strada 

5 Strada 
Strada Aninoasa din inventarul Principala - nr. 79- 81-
,,Bunahegy" domeniului public al comunei Paraul Saciova - 82 - 90, 

Reci 91-108 

Corespunde cu strada 6 Intersecµe cu strada 

6 Strada 
Strada Aninoasa din inventarul Principala - nr. 59 - 73 
Pompierilor domeniului public al comunei 

Reci 

Corespunde cu Drum Intersecµe cu Strada 

7 Strada 
Strada Comunal DC16 intre limita Saciova - nr. 33 - 34 
Ozunului intravilan Aninoasa dinspre 

Ozun 9i DC25 
Corespunde cu strada 1 9i 2 Intersecµe cu strada 

8 Strada Strada Paraului 
Aninoasa din inventarul Saciova nr. 170 - 177 
domeniului public al comunei 
Reci 
Corespunde cu strada 5 Intersecµe cu strada 

9 Strada Strada,, T6t" 
Aninoasa din inventarul Saciova nr. 50 - 56 
domeniului public al comunei 
Reci 



Nr. Tip Propunere 
crt. drum denumire 

Strada 
1 Strada 

Principala 

2 Strada Strada Bisericii 

3 Strada Strada Padurii 

4 Strada 
Strada 
Podetului 

5 Strada Strada Mijlocie 

6 Strada Strada Mica 

7 Strada Strada Paraului 

OP IS 
strazi SACIOV A 

Elemente de identificare 

Corespunde cu Drum 
Comunal DC 25 pe sectorul 
intravilan Saciova pana la 
podet peste paraul Saciova in 
partea sudica a localitatii 

Corespunde cu strada 1 
Saciova din inventarul 
domeniului public al comunei 
Reci 

Corespunde cu strada 2 9i 3 
Saciova din inventarul 
domeniului public al comunei 
Reci 
Corespunde cu strada 4 9i 5 
Saciova din inventarul 
domeniului public al comunei 
Reci 
Corespunde cu strada 6 9i 7 
Saciova din inventarul 
domeniului public al comunei 
Reci 
Corespunde cu strada 8 
Saciova din inventarul 
domeniului public al comunei 
Reci 
Corespunde cu strada 9 
Saciova din inventarul 
domeniului public al comunei 
Reci 

Anexanr.2 
la HCL nr.52/2020 

Numere administrative 

Intrare in localitate dinspre 
Aninoasa nr. 1 - Intersectie 
cu strada Bisericii nr. 5 -
Ca.min cultural - Fosta 

9coala (nr. 8) - nr. 12 - 35 -
Podet peste paraul Saciova 
DC25 - nr. 51 - 71 -
Intersecµe cu strada Mica 
- nr. 72 - 73 - Intersecµe 
cu strada Mijlocie -
Intersecµe cu strada 
Podetului - nr. 84 - 87 -
Intersecµe cu strada 
Padurii - nr. 91 - 98 
Intersecµe cu strada 
Principala - nr. 6 - nr. 10 -
Biserica Reformata - nr. 11 

Intersecµe cu strada 
Principala - 88 - 90 

Intersecµe cu strada 
Principala - 78 - 83 

Intersecµe cu strada 
Principala - 74 -77 

Intersecµe cu strada 
Principala - f ara numere 

Podet peste paraul Saciova 
- 36 - 50 



LEGENDA 
~ Strada Saciova 

Strada Principala 

~ Strada Bisericii 

Strada Mica 

Strada ,,Bunahegy" 

-- Strada Pompierilor 

Strada Ozunului 

.... Strada Paraului 

-- Strada ,,T6t" 



re gra 1 

lator stradal 
ea Saciova, 

LEGENDA 

Strada Principala 

Strada Bisericii 

Strada Padurii 

Strada Podetului 

.... Strada Mijlocie 


